Què implica entrar a la Fase 1?
La totalitat de l’Estat es troba a partir del dilluns 25 de maig al menys a la Fase 1, de forma que
es podrà beneficiar dels alleujaments del confinament que s’introdueixen en l’etapa inicial de la
transició cap a la “ nova normalitat” que l’Executiu ha dissenyat en el marc de la crisi sanitària
de la Covid-19.
Sanitat ha confirmat que la Comunitat de Madrid, Barcelona i Castella i Lleó es sumaran a la
resta de territoris que ja havien donat el salt el proppassat cap de setmana.
Cal parlar de quines activitats estan permeses dintre de la Fase 1 de desescalada i què és el què
no es pot fer encara en aquesta etapa.
D’acord amb el que es recull en el Pla per a la Transició cap a la Nova Normalitat, concretament
a l’annex a on es desglossa per etapes la previsió per a l’aixecament de les limitacions establertes
durant l’estat d’alarma, en aquesta fase inicial s’autoritza, entre altres activitat, l’apertura “
sense utilització de zones comunes i amb restriccions” d’hotels i allotjaments turístics, activitats
del sector agroalimentari i pesquer, així com la realització d’actes i espectacles culturals en llocs
tancats i a l’aire lliure sempre que es respectin certes condicions.
No obstant, rere la publicació en el BOE d’una Ordre Ministerial en la qual es publiquen les
novetats en el Pla de desescalada que s’han introduït en diversos territoris a partir del 18 de
maig, es posa fre a certes activitats en alguns territoris.
Franges horàries Fase 1




De 6:00 a 10:00 hores i de 20:00 a 23:00 : Es permet els passeig i l’activitat esportiva
individual per a les persones entre 14 i 69 anys.
De 10:00 a 12:00 hores i de 9:00 a 20:00 hores: Es permet el passeig de persones amb
més de 70 anys i depenents que necessitin cura.
De 12:00 a 19:00 hores : Es permet passejar als nens menors de 14 anys acompanyats
de fins a dos adults, respectant les mesures de precaució.

Visites a familiars i amics
Les comunitats que estiguin en aquesta fase podran gaudir d’una major llibertat de moviment i
menys limitacions en el contacte social, ja que a partir de la Fase 1 es permeten les reunions
d’un màxim de 10 persones ( no tenen perquè ser que convisquin) en qualsevol lloc— un
domicili, un bar o al carrer— sempre i quan es respectin les mesures de prevenció, d’higiene de
mans i de distanciament interpersonal i, quan no es pugui complir amb aquestes recomanacions,
es recorrerà a l’ús de mascareta. Segons detalla el BOE, només podran mantenir aquestes
reunions les persones que no siguin població de risc o les persones vulnerables “ sempre que la
seva condició clínica estigui controlada i ho permeti i mantenint rigoroses mesures de protecció.
En aquest sentit, es permeten les visites als domicilis de familiars o amics — excloent les
residències de gent gran— sempre i quan es trobin en la mateixa província o el desplaçament
estigui degudament justificat. No així per aquells que presentin símptomes de la Cofid-19 o
estiguin en aïllament domiciliari.

L’excepció a aquesta norma la posa únicament País Basc, ja que el Govern ha prohibit retrobarse a l’interior dels domicilis i només es poden realitzar a les terrasses, mantenint l’aforament
màxim de 10 persones.
Es podrà anar a segones residències
Segons el què disposa el BOE, els ciutadans poden desplaçar-se a qualsevol lloc dintre de la
pròpia província, illa o unitat territorial de referència, però no es poden traslladar a altres zones,
llevat que existeixi una justificació per “ motius laborals, sanitaris, professional o empresarials,
de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, depenents o persones
amb discapacitat, causa de forma major o situació de necessitat”.

A més , el Govern Central ha informat que, en contra del què es va plantejar en un primer
moment, finalment sí es permetrà el desplaçament a segones residències a la Fase 1, sempre i
quan es trobin en la mateixa província en la qual es resideix. També estarà permès el
desplaçament a hotels i allotjaments turístics de la mateixa província.
També es permet la mobilitat interterritorial entre municipis confrontants de trànsit habitual
per a la realització d’activitats socioeconòmiques, com és els cas del País Basc amb els territoris
històric d’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa. És a dir, que tampoc en aquesta fase es permetran els
desplaçaments a altres parts del territori nacional, ja que això només passarà en la “ nova
normalitat”.
Apertura de bars i terrasses
Alguns d’aquests retrobaments es poden realitzar als bars, cafeteries o restaurants, ja que a la
Fase 1 reobren en condicions. Els establiments poden passar de lliurar menjar per a emportar a
obrir per primera vegada les seves terrasses a l’aire lliure amb un 50% del seu aforament (tenint
en compte la llicència de l’any anterior), amb una zona reservada per a persones grans i una
distància d’almenys dos metres entre les taules. En aquest sentit , el BOE fa una matisació:
“ En el cas que l’establiment d’hostaleria i restauració obtingués el permís de l’Ajuntament per
a incrementar la superfícies destinada a terrassa, es podran incrementar el número de taules”
i per tant el total sobre el qual es calcularà aquest 50%. A l’article 15 de l’ordre ministerial en la
qual es recull aquesta norma, també inclou les terrasses d’hotels i s’especifica que “ es
consideraran terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui
rodejat lateralment per un màxim de dos parets, murs o paraments”
A banda del número de taules, des de Sanitat llancen una sèrie de directrius per tal de garantir
la correcta higiene de l’establiment per als clients : neteja i desinfecció de l’equipament de la
terrassa ( de les cadires cada cop que les deixi un client) estovalles d’un sol us, dispensadors de
gels hidroalcohòlics a disposició dels clients, desinfecció del datàfon, evitar l’ús de cartes d’us
comú —podran fer servir rètols o pissarres—, no poden haver suports per a estovalles,
vinagreres i altres utensilis. Es donaran monosodis no reutilitzables i els lavabos seran utilitzats
per una persona cada vegada i netejats al menys 6 cops al dia.
Més de dues persones al cotxe
En l’etapa inicial també hi ha major flexibilització en l’ús del cotxe de tal manera que ja no hi ha
un màxim de dues persones, sinó que poden viatjar en el mateix vehicle sempre i quan
convisquin junts. En cas de no conviure a la mateixa casa, tindran que portar mascaretes i només

podrà portar dos ocupants per cada filera de seients. Canvia també el motiu dels desplaçaments
en cotxe particular, ja que un cop en aquesta fase, es poden utilitzar per desplaçar-se a visitar a
un familiar, per a reunions amb amics o per tal d’anar a qualsevol de les activitats permeses en
la mateixa sense necessitat de justificació. El límit en aquest cas serà la província.

Compres sense citades prèvia
Des del 4 de maig es varen reobrir els locals i establiments minoristes de menys de 400 metres
quadrats i amb una antelació al client individualitzada i respectant la distància interpersonal de
dos metres i amb cita prèvia tal i com estableix a l’Ordre Ministerial. A partir de la Fase 1, es
permet l’apertura generalitzada dels locals i establiments comercials que no tinguin caràcter de
centre o parc comercial, sense necessitat de cita prèvia, sempre que siguin d’una superfície igual
o inferior a 400 metres quadrats, podent en el cas de superar aquest límit “ acotar l’espai que
es reobri al públic ajustant-se a aquest llindar, sempre que compleixi tots els requisits següents:
Aforament limitat al 30%: percentatge que també s’aplicarà a cada planta en cas que la botiga
sigui de més d’un pis i del que tindrà que informar a la porta d’entrada i garantir una distància
mínima de dos metres entre clients.
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