
Sanitat autoritza ara les rebaixes
El BOE introdueix diferents modificacions en la desescalada

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

4 TEMA DEL DIA | LUNES 18 DE MAYO DE 2020

Els municipis d’Alcarràs, Cerve-
ra, Solsona, Guissona, Almace-
lles, Alpicat, les Borges Blanques, 
Tremp, Vielha e Mijaran, Agra-
munt i Bellpuig, tots ells d’entre 
5.000 i 10.000 habitants, s’uniran 
en els propers dies als beneficis 
dels que gaudien fins ara els de 
menys de 5.000 habitants i deixa-

ran de tenir franges horàries per 
sortir a passejar o fer esport en 
qualsevol de les fases de descon-
finament.

Aquesta és una de les mesu-
res que va comunicar ahir el pre-
sident del Govern central, Pedro 
Sánchez, als presidents autonò-
mics. L’establiment de franges 

Onze municipis més de Lleida 
deixaran de tenir limitació de 
sortida per franges horàries

horàries va entrar en vigor el 2 
de maig amb la finalitat de regu-
lar determinades activitats, com 
les sortides de nens, gent gran i 
esportistes, en tot el territori, a 
excepció dels municipis de menys 
de 5.000 habitants. En els propers 
dies, doncs, la mesura s’estendrà 
també als municipis de menys de 
10.000 habitants. 

D’aquesta manera, les franges 
horàries només continuaran sent 
aplicables a Lleida ciutat, Bala-
guer, Tàrrega, Mollerussa i la Seu 
d’Urgell, municipis que superen 
el llindar dels 10.000 habitants. FOTO: Núria Garcia / La limitació segueix a Lleida i quatre municipis més

FASE 0
L’ordre modifica una altra de pu-
blicada el 3 de maig per establir 
noves condicions en l’obertura al 
públic de comerços i serveis, així 
com d’arxius, i sobre la pràctica de 
l’esport professional i federat.

FASE 1
COMERÇ

- Permet als establiments i locals 
comercials minoristes i de pres-
tació de serveis obrir encara que 
superin una superfície útil d’expo-
sició i venda de 400 metres qua-
drats, amb la condició que deli-
mitin a aquest límit màxim l’espai 
que reobre al públic.

CAÇA I PESCA 
ESPORTIVA

- Es permet la caça i la pesca es-
portiva i recreativa.

FASE 2
OCUPACIÓ I 
CONCENTRACIONS

- Recomana el teletreball i incor-
pora mesures que busquen garan-
tir la protecció dels treballadors, 
així com per evitar la concentració 
de persones a la feina.

MOVIMENTS I 
CONTACTE SOCIAL

- Permet a la comunitats autòno-
mes autoritzar les visites d’un fa-
miliar a habitatges tutelats i a cen-
tres residencials de persones amb 
discapacitat sempre que no tin-

guin casos d’covid-19 confirmats 
o hagi residents en quarantena. 
Hauran de concertar cita prèvia i 
podrà acudir un màxim d’una per-
sona per resident.
- Es flexibilitzen mesures que 
afecten la circulació, assistència 
a sales de vetlla -màxim de 25 
persones a l’aire lliure i 15 en es-
pais tancats, enterraments i llocs 
de culte -50% de l’aforament-, i 
es permet la celebració de noces 
amb un límit de 100 assistents a 
l’aire lliure i la meitat en tancats.

COMERÇ

- Es podrà procedir a la reobertura 
al públic de centres i parcs comer-
cials, els negocis de restauració 
-excepte discoteques i bars d’oci 
nocturn-, els quals podran obrir 
novament al públic per a consum 
en el local.
- L’aforament total del comerç 
minorista serà del 40% i han de 
garantir un horari d’atenció amb 
servei prioritari per a majors de 
65 anys.
- Els centres comercials tindran 
aforament total del 30% -dins de 
cada local dels centres comercials 
és del 40% - i no es permet l’ús de 
zones recreatives o àrees de des-
cans comunes.
- L’ordre amplia el nombre de llocs 
que poden operar en mercats a 
l’aire lliure (mercadillos) a un terç 
dels llocs habituals o autoritzats i 
limita l’afluència de clients per as-
segurar el manteniment de la dis-
tància social de dos metres.

HOTELS I ALLOTJA-
MENTS TURÍSTICS 

- Es pot procedir a la reobertura 
al públic de les zones comunes 
d’hotels i allotjaments turístics, 
la d’establiments destinats a ac-

tes i espectacles culturals, però 
sempre amb el límit d’un terç del 
seu aforament i sota mesures de 
seguretat.
- Cada establiment haurà de de-
terminar els aforaments dels di-
versos espais comuns, així com 
aquells llocs en què es podran 
realitzar esdeveniments i les con-
dicions més segures.
- Les activitats d’animació o clas-
ses grupals s’han de dissenyar 
i planificar amb un aforament 
màxim de vint persones.

HOSTALERIA

- Poden reobrir a el públic per 
consumir dins el local els establi-
ments d’hostaleria i restauració, 
excepte els locals de discoteques 
i bars d’oci nocturn, amb un límit 
d’aforament del 40%.
- El consum dins del local única-
ment podrà realitzar-se assegut 
a taula, o agrupacions de taula, i 
preferentment mitjançant reser-
va prèvia. En cap cas s’admetrà 
l’autoservei en barra per part de 
client.
- Les condicions de les terrasses 
segueixen sent les mateixes que 
les fixades en l’ordre de 9 de maig.

CULTURA

- Els cinemes, teatres, auditoris i 
espais similars poden reprendre 
la seva activitat amb butaques 
preassignades i un límit d’un terç 
del seu aforament i un màxim de 
cinquanta persones.
- Es recomana la venda on line 
d’entrades, i es permet la pres-
tació de serveis complementaris, 
com ara botiga, cafeteria o simi-
lars.
- En el cas d’activitats a l’aire lliu-
re, el públic haurà de romandre 
assegut, guardant la distància 

necessària i no podrà superar un 
terç de l’aforament original ni re-
unir més de quatre-centes perso-
nes.
- L’ordre exposa a més les con-
dicions de sales d’exposicions, 
centres d’exhibició, monuments 
i altres equipaments culturals. 
L’aforament és un terç de l’auto-
ritzat en condicions normals i han 
d’establir condicions per evitar 
aglomeracions.
- Les biblioteques podran acollir 
activitats de consulta en sala sem-
pre que no se superi un terç de 
l’aforament autoritzat.

ESPORT

- Es permet practicar esports a 
qualsevol hora a les persones 
de fins a 70 anys, excepte en els 
trams horaris determinats per al 
passeig de gent gran.
- Es disposen els criteris i condi-
cions per a l’entrenament en lli-
gues no professionals i per a la re-
presa de les lligues professionals i 
la reobertura de les instal·lacions 
esportives cobertes i de les pisci-
nes per a ús esportiu, per torns 
horaris i amb cita prèvia.
- S’amplien a vint persones els 
grups que poden realitzar activi-
tats de turisme actiu i de natura.

PISCINES RECREATIVES 
I PLATGES

- S’estableixen, així mateix, les 
condicions per a l’obertura al pú-
blic de les piscines recreatives, 
que tindran un aforament màxim 
del 30% de capacitat de la ins-
tal·lació i cita prèvia.
- També les del trànsit i per-
manència a les platges, on es 
permeten activitats esportives, 
professionals o d’esbarjo sempre 
que es puguin desenvolupar indi-

vidualment i sense contacte físic, 
amb una distància mínima de dos 
metres entre els participants.

CONGRESSOS

- Es permet la realització de con-
gressos, trobades, reunions de 
negoci i conferències en pavellons 
de congressos, sales de conferèn-
cies, sales multiusos i altres esta-
bliments i instal·lacions similars. 
El límit és de 50 assistents i s’insta 
a promoure la participació no pre-
sencial.

RECERCA
 

- L’ordre estableix les condicions i 
la capacitat màxima per a la tor-
nada a l’activitat de les residèn-
cies de personal investigador, 
científic i tècnic.

- L’ordre introdueix tam-
bé una disposició ad-
dicional tercera sobre 
accions comercials o 
de promoció que auto-
ritza a efectuar rebaixes en els 
establiments comercials “acom-
panyades de mesures destinades 
a assegurar que no es generin 
aglomeracions que impedeixin el 
manteniment de la distància de 
seguretat, el compliment dels lí-
mits d’aforament, o que compro-
metin la resta de mesures esta-
blertes a l’ordre.

- Si s’incompleix aquestes regles, 
afegeix aquesta disposició, els co-
merços hauran d’efectuar el “ces-
sament immediat de les esmen-
tades accions comercials o de 
promoció si resultés necessari”.

REBAIXES
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