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DECRET 63/2020 DE 18 DE JUNY (COVID-19) 

NOVA GOVERNANÇA I INICI DE L’ETAPA DE LA REPRESA AL TERRITORI DE CATALUNYA 
 
Només un dia després de la publicació al BOE de l’Ordre SND/535/2020, de 17 de juny, en la qual s’establia el pas a la Fase III de tot el territori 
de Catalunya, la Generalitat ha publicat el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la 
COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa, en el qual es determina, amb efectes del dia 19 de juny de 2020, la finalització de la Fase III del Pla 
per a la desescalada per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19. 

Per tant, han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma i s’inicia l’etapa 
de la represa. 

Pel que fa a les mesures que han regir la nova etapa, la Generalitat ha publicat la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten 
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2. Us 
resumim a continuació algunes d’aquestes mesures: 

 
I.- MESURES GENERALS 

 
I.1. Deure de protecció: La ciutadania ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció 
de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, mantenint les mesures de protecció individual i col·lectiva basades en:  

 La higiene freqüent de mans;  
 La 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);  
 El manteniment de grups de convivència habitual, minimitzant els contactes socials;  
 La distància física interpersonal de seguretat;  
 L’ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat;  
 La preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats;  
 La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies. 

I.2. Elaboració i aprovació de plans sectorials específics i protocols organitzatius obligatoris per a determinats àmbits d’activitat. 

 
II.- MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES 

 

II.1. S’ha de mantenir la distància física interpersonal de seguretat de 1,5m., tant en espais tancats com a l’aire lliure. 

II.2. Es manté l’obligació de usar mascareta per a les persones majors de 6 anys, sempre que no sigui possible mantenir la distància 
física interpersonal, així com en tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, 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 proper de forma molt habitual.  

II.3. Reunions i activitats socials i d’oci: es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, 
sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l’aforament i es respectin les normes de protecció individual. 

III.- AFORAMENTS 
 

 Fins el 24 de juny de 2020: 

a) Establiments i locals oberts al públic: aforament al 50% 
b) Espais a l’aire lliure oberts al públic: aforament al 75%. 

 A partir del 25 de juny de 2020: 

III.1. Aforament tant en espais tancats com a l’aire lliure: Com a norma general, s’ha de garantir la distància física interpersonal de 
seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona. Aquesta distància es pot rebaixar en cas que es compleixin totes 
les condicions següents: 

 Es faci obligatori l’ús de mascareta. 
 Es porti un registre dels assistents o hagi una pre-assignació de localitats. 
 S’estableixin espais sectoritzats, amb control d’accés i sortida independents, d’un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones 

quan se situïn en seients pre-assignats. 
 Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els punts de més afluència. 

III.2. Aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració: 
a) S’ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones de 1,5m. 
b) S’ha de fomentar la pre-reserva. 
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