Com afecta al meu negoci la nova etapa de represa?
A partir del dia 19 de juny entra en vigor el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova
governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19. La resolució
SLT/1429/2020 estableix les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Mesures bàsiques de protecció que cal adoptar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Higiene freqüent de mans.
Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca
amb la cara interna de l'avantbraç i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
Manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible,
minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles
cadenes de transmissió.
Distància física interpersonal de seguretat de 1,5 metres.
Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal
de seguretat.
Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
Ventilació correcta dels espais tancats.
Neteja i desinfecció de les superfícies.

Establiments i activitats d'hostaleria i restauració
En els establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al
públic, tant a l'aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum
d'aliments i begudes que facin inviable l'ús constant de mascareta:
•

S'ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre
persones o grups de persones.

•

S'ha de fomentar la prereserva.

Fins al 24 de juny, inclòs, serà aplicable:
•

Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva
finalitat o prestació de servei: capacitat al 50%.

•

Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva
finalitat o prestació de servei: capacitat al 75%.

Distància física interpersonal de seguretat
Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat
s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per
persona.
Cal mantenir la distància de seguretat tant en l’àmbit laboral com en el personal.
En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones
que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori
l'ús de mascareta
No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre
persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé
per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que
requereixen una distància inferior.

Capacitat d'ocupació en espais a l'aire lliure
Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat
equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui
d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de
seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions
següents:
•

Es faci obligatori l'ús de mascareta.

•

Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

•

S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida
independents, que han de ser d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000
persones quan se situïn en seients preassignats.

•

Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en
els creuaments o punts de més afluència.

Capacitat d'ocupació en espais tancats
En els espais tancats, el nombre màxim d'assistents o participants permesos són:
•

Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat
equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que
sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.

•

S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida
independents que han de ser d'un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000
persones quan se situen en seients preassignats.

•

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de
seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions
següents:
o

Es faci obligatori l'ús de mascareta.

o

Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

o

Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions
en els creuaments o punts de més afluència.

Us obligatori de la mascareta
Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta en els
supòsits següents:
En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o
obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte
propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància d'1,5 m.
En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable
de competència de la Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme
són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.
En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari l'ús de mascareta
quan es trobin dins de la seva cabina i quan puguin mantenir una distància d'1,5 m en
espais exteriors.
L'obligació de portar mascareta no serà exigible per a les persones amb algun tipus
de malaltia o dificultat respiratòria o que, per la seva situació de discapacitat o
dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin
alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits
de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats
l'ús de la mascareta resulti incompatible

Mesures en congressos, fires i altres actes similars
Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial,
empresarial o científic sempre que el nombre d'assistents o participants s'ajusti a la
capacitat del lloc de celebració calculat a partir d'una superfície de seguretat de 2,5
m2 per persona.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de
seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions
següents:
•

Es faci obligatori l'ús de mascareta.

•

S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents
(no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a
2.000 persones quan se situïn en seients preassignats.

L'entitat promotora ha de garantir que l'organització de l'activitat s'ha d'ajustar a les
condicions següents:
1. S'ha de portar un registre dels assistents.
2. S'han d'establir controls dels fluxos d'accés i sortida, i de la mobilitat interna, a través
de personal de l'organització o de sistemes telemàtics.
3. S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions
en els creuaments o punts de major afluència.
4. S'han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com
eixugamans d'un sol ús.
5. S'ha de desenvolupar un procediment específic per garantir les mesures de protecció
individual, en especial la distància de seguretat, que ha de formar part del seu pla
d'autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.

Per a més detall sobre el decret 63/2020 podeu consultar aquí
Per a més detall sobre la resolució del PROCICAT, la podeu consultar aquí
Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors
canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error
tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.
A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens
encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de
casa.
Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

Girona, 19 de juny de 2020

