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Un pla de desescalada amb 4 trams

Malgrat que estem vivint la segona onada epidèmica de covid-19 i que ens 
trobem en un moment d’alt risc epidemiològic, la Generalitat de Catalunya ha 
presentat un pla per a l’obertura progressiva d’algunes activitats, entre les quals 
s’hi inclou l’activitat comercial i de restauració. 

El pla té 4 trams progressius i, en funció de l’evolució de la pandèmia, s’anirà 
avançant, prorrogant o revisant. Els paràmetres que es tindran en compte per 
avançar o no en la desescalada seran la velocitat de transmissió, o Rt, i els 
ingressos hospitalaris setmanals. El pla es pot consultar aquí. 

Les mesures i restriccions previstes per al tram 1 del pla de desescalada, s’han 
concretat amb la resolució SLT/2983/2020. Aquesta guia és un resum pràctic del 
contingut publicat pel DOGC centrat en el comerç i la restauració. El primer tram té, 
a priori, una durada prevista de 15 dies a partir del dilluns 23 de novembre de 2020.
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Tinc un establiment comercial. 

Quines mesures he de complir?

L’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes queda 
condicionada al compliment dels requisits següents:

• Obrir només entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.

• Reduir al 30 % l’aforament permès per llicència o autorització de 
l’activita

• S’exclouen d’aquesta limitació d’aforament: els establiments 
comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes 
higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, 
farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris 
d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, 
i centres de jardineria, que poden romandre oberts d’acord amb les 
mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat 
pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

• Aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de 
seguretat per fer front a la covid-19 establertes en el Pla sectorial de 
comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

30 %
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Tinc un establiment dins d’un centre o recinte comercial.

Puc reprendre la meva activitat?

Durant el tram 1, segueix suspesa l’obertura al públic dels centres comercials i 
recintes comercials. Per tant, no pots reprendre l’activitat. Tot i així sí que poden 
fer-ho:

• Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres 
comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la 
venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, 
d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, 
òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, 
serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària i equipaments 
culturals i esportius.

• També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es 
trobin dins dels centres o recintes comercials i que comptin amb accés 
directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim 
del 30%. 

30 %
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Tinc un establiment de restauració.

Quines mesures i restriccions he de tenir en compte?

Durant el tram 1, es permet reprendre el consum als establiments de 
restauració. Tot i així, cal tenir en compte els següents requisits: 

• Pel que fa als horaris d’obertura, els establiments de restauració 
poden oferir:

• Servei de consum en l’establiment entre les 06:00 hores i les 
21:30 hores.

• Recollida de menjar als establiments entre les 06.00 hores i les 
22.00 hores.

• Serveis a domicili entre les 06.00 hores i les 23.00 hores. 

• Quant a l’aforament, ha de ser del 30% en espais interiors, que 
han d’estar sempre ben ventilats. En el cas de les terrasses, és del 
100%. 

• La distància de seguretat interpersonal ha d’estar degudament 
senyalitzada. Ha de ser de dos metres entre comensals de taules o 
grups de taules diferents i d’un metre entre comensals de la mateixa 
taula.

• Com a màxim, es permeten quatre comensals per taula o grup, llevat 
que siguin convivents. 
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