
FASES DEL DESCONFINAMENT 
 

CALENDARI (previsió segons els canvis en les directrius de l’estat d’alarma) 

  MAIG         JUNY     

DL DM DC DJ DV DS DG    DL DM DC DJ DS DS DG 

        1 2 3    1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10    8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17    15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24    22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31    29 30       

 

ACCIONS 

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Sortida controlada de 
menors 

Obertura del petit 
comerç. 

Obertura de l’interior de 
locals a 1/3 del seu 
aforament. 

Flexibilització de la 
mobilitat general. 

Esport individual a l’aire 
lliure. 

Obertura de la 
restauració amb un 50% 
d’ocupació a les 
terrasses. 

Obertura excepcional de 
centres escolars per a 
classes de reforç o les 
PAU. 

Obertura dels centres 
comercials a un 50% del 
seu aforament i 
distància de seguretat 
de 2 m. 

Locals amb cita prèvia i 
obertura per permetre 
la recollida de 
comandes als 
restaurants i cafeteries. 

Obertura d’hotels i 
allotjaments turístics, 
excloent les zones 
comunes. 

Cinemes i similars a 1/3 
del seu aforament. 

Ampliació de 
l’aforament en la 
restauració preservant 
la distància de 
seguretat. 

Adequació de tots els 
locals públics amb 
mesures de protecció. 

Centre de culte a 1/3 de 
la seva capacitat. 

Equipaments culturals a 
1/3 del seu aforament. 
A l’aire lliure només 400 
persones assegudes. 

 

 Reunions fins a 10 
persones respectant la 
distància de 2 m. (a 
llars, aire lliure o 
terrasses) 

Llocs de culte al 50% del 
seu aforament. 

 

 

CONCEPTES GENERALS EN LES ACTUACIONS: 

- La unitat territorial bàsica per prende les mesures és la província. 

- La durada de les fases serà com a mínim de dues setmanes per fase i el canvi de fase estarà 

condicionat per l’evolució dels indicadors de salut pública a cada província. 

- El desconfinament serà asimètric d’acord amb l’evolució de cada província. 

- Com a més aviat, a partir del 25 de juny podria començar l’inici de la “nova normalitat”: es 

permetrà el desplaçament interprovincial i se seguirà mantenint les mesures de seguretat i 

distància social.  


