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COVID-19
PLA PER A LA
"TRANSICIÓ A LA NOVA NORMALITAT"

El Govern d'Espanya ha presentat el Pla per a la transició a una “nova normalitat”, també conegut
com a pla de "desescalada o desconfinamiento", en el sí de l’actual crisi de l'Covid-19.
Aquest pla (segons el Cronograma fet públic pel Govern) es divideix en 4 fases fins arribar a la
"nova normalitat", amb unes dates orientatives, que hauran d'anar sent
concretades/confirmades en funció de l'acompliment dels indicadors del panell
d'indicadors en els diferents territoris:
Fase 0: PREPARATÒRIA (04-10 MAIG): Situació inicial/actual, caracteritzada per l'establiment
de mesures d'alleujament comuns per a tot el país un cop doblegada la corba de contagis,
permetent la mobilitat fora de l'domicili, fonamentalment en l'àmbit privat, i mesures amb un risc
associat de contagi molt baix o nul, sempre que es compleixin les indicacions de seguretat,
d'acord amb la responsabilitat i autoprotecció dels ciutadans (activitat esportiva individual sense
contacte i passejos, atenció d'horts familiars, algunes activitats econòmiques amb control
d'aforament, l'obertura de petits locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció
individual de clients, com ara restaurants amb servei de menjar per emportar a domicili sense
consum en el local. etc.). Durant aquesta fase es podran adoptar mesures que afectin
exclusivament a determinats territoris particular, illes sense mobilitat exterior i amb taxes de
contagi pràcticament nul·les. I es prepararan els locals per a l'obertura a public amb l’adopció
de les mesures sanitàries prescrites/aconsellades per a cada sector.
Fase 1: INICIAL (11 a 25 MAIG): En funció de l'acompliment dels indicadors del panell
d'indicadors en els diferents territoris, es permetrà l'obertura parcial d'activitats, en particular,
activitats econòmiques com puguin ser l'obertura del petit comerç amb cita prèvia o servei en
taulell, restaurants i cafeteries amb lliurament per emportar, activitats en l'àmbit agrari, activitats
esportives professionals, allotjaments turístics sense utilització de zones comunes i amb
restriccions, entre altres activitats. Obertura de l'petit comerç excepte grans centres
comercials. Terrasses al 30%. Hotels i apartaments turístics excloent zones comunes. Amb
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horari preferent per a majors de 65 anys. Obertura centres d'alt rendiment.
Fase 2: INTERMÈDIA (26 MAIG a 9 JUNY): En aquesta fase es planteja l'obertura parcial
d'activitats que es mantenen restringides a la fase I, amb limitacions d'aforament, com
restaurants amb servei de taula i terrasses, zones comunes d'allotjaments turístics, grans
superfícies comercials, etc. El curs escolar començarà al setembre però en aquesta fase es
podran obrir activitats de reforç o per a menors de 6 anys si tots dos pares treballen. A més se
celebrarà la EBAU. Obriran cinemes, teatres, monuments, exposicions, activitats culturals,
etc., però només amb un terç d'aforament. Llocs de culte podran obrir amb un aforament del
50%. En tot cas s'haurà de mantenir la distància de seguretat.
Fase 3: AVANÇADA (10 a 24 JUNY): En aquesta fase es preveu l'obertura de totes les
activitats, però sempre mantenint les mesures oportunes de seguretat i distància. Entre les
mesures a contemplar en aquesta fase, l'obertura de el comerç minorista que no hi hagués obert
amb anterioritat, amb limitació d'aforament, bars i discoteques amb aforament molt limitat, museus
i espectacles culturals, també amb assistència limitada, etc. Flexibilitat en la mobilitat general.
Relaxació de restriccions en restauració.
“NOVA NORMALITAT”. Acaben les restriccions socials i econòmiques, però es manté la
vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada de el sistema sanitari i l'autoprotecció de la
ciutadania.
El Govern ha pres com a unitat de divisió territorial per implementar el “Pla per la transició a una
nova normalitat” la província (si bé hi ha determinades Comunitats Autònomes (com Catalunya,
Galícia i el País Valencià que s'han pronunciat ja disconformes amb aquest paràmetre territorial
anunciant que proposaran al Govern que la unitat de referència ho siguin les Àrees de Salut), i la
mobilitat entre elles queda restringida a les causes justificades per l'Estat d'Alarma.
El Pla contempla que cada fase durarà mínim dues setmanes perquè és el temps d'incubació del
Coronavirus; i que en cada "territori" el total de la desescalada durarà mes i mig, de manera que
en teoria, en 8 setmanes haurà conclòs en tot el territori espanyol, i a finals de juny arribarà la
"nova normalitat".
Així, com hem indicat, aquest Calendari del Pla pot definir-se com "provisional" ja que es fa
dependre de l'evolució i ritme real del “desconfinamiento” i tornada a les activitats
econòmiques, del comportament i el control de la pandèmia, així com de la capacitat per
anar superant les diferents fases, segons les condicions establertes en el Pla.
Els ciutadans, empreses (i també assessors) hauran/haurem de seguir com fins ara, sumits en un
mar de dubtes i incerteses, i pendents, dia a dia, tant de BOE com dels diferents diaris oficials de
les altres administracions públiques territorials.
Per la nostra part seguirem informant-los i resumint per vostés amb la major celeritat possible
totes les novetats es produeixin i puguin ajudar-los en la presa de decisions quotidianes respecte
de la seva activitat empresarial o comercial; per la qual cosa ens mantenim a la seva disposició
A continuació ressenyem els enllaços d'internet en els quals es pot tenir accés als
documents i continguts de el Pla i les seves fases, anunciat pel Govern:
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Enllaços web:
 Pla per a la transició a una nova normalitat:
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalid
ad.pdf


Annex I: Panell d’Indicadors Integral:
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20I%20PA
NEL%20DE%20INDICADORES.pdf



Annex II: Previsió orientativa per a l'aixecament de les limitacions d'àmbit nacional
establertes en l'estat d'alarma, en funció de les fases de transició a una nova normalitat:
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FA
SES.pdf



Anexo III: Cronograma orientatiu per a la transició vers una nova normalitat:
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20III%20C
RONOGRAMA.pdf

Barcelona, 30 d’abril de 2020.
Consultoría y Estudio Legal, Bufete Abogados, S.L.P.
José Manuel Moya
Abogado
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