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• Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància
de 2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules
diferents.
• Preferentment amb cita prèvia.
• Es pot consumir a la barra de l’establiment sempre que es puguin garantir
2 metres de separació entre persones.
• En qualsevol cas, la persona usuària ha de romandre assegut durant l’estada
dins del local o bé consumir a la barra.
• El local ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el
contacte entre clients.

Davant la persistència de la situació epidemiològica derivada del coronavirus
Covid-19 (SARS-CoV-2) i de les mesures adoptades pels governs de l’Estat i de la
Generalitat per a fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia -amb les
successives pròrrogues de l’estat d’alarma-, l’Ajuntament de Súria ha adoptat
diverses disposicions per tal d’evitar-ne la propagació entre la població de la nostra
vila, que s’han fet públiques en diversos BANS.
Davant de l’entrada efectiva de la Fase 3 del pla de transició a la nova normalitat,
el dia 15 de juny de 2020, i amb la voluntat de fer la màxima difusió de les noves
mesures que seran d’aplicació al llarg d’aquesta fase per a les vilatans i vilatanes
de Súria i, alhora, de mantenir la màxima vigilància sobre el compliment d’aquestes
mesures i reforçar la seva eficàcia en la lluita contra la malaltia,

(iii) HOSTELERIA I ESTABLIMENTS TURÍSTICS
● Poden obrir amb limitacions.
● Les zones comunes poden estar obertes fins a un 50% del seu aforament. Es permet
l’ús de piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments.
● Les classes en grup o espectacles d’animació tindran un aforament màxim de
20 persones, sempre guardant la distància de seguretat interpersonal de 2
metres. Si no es pot garantir, és obligatori l’ús de mascareta. Si es realitzen en
espais tancats, caldrà ventilar la sala 2 hores abans de l’ús previst. En finalitzar
l’activitat, l’espai s’ha de netejar i desinfectar sempre.
● Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

DISPOSO:
PRIMER.- Demanar a la ciutadania que respecti degudament les normes previstes
en l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat,
modificada per l’Ordre SND/520/2020, de 12 de juny.

(iv) ACTIVITATS ESPORTIVES
Es pot practicar esport a qualsevol espai públic, inclosos els espais naturals, i dins
d’instal·lacions esportives, sempre a la unitat territorial del domicili. Cal respectar
els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les
autoritats locals.

La normativa per a aquesta fase 3, preveu, entre d’altres consideracions:
(i) ESTABLIMENTS COMERCIALS O SIMILARS
Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de serveis
poden obrir al públic sempre que es redueixi al 50% l’aforament a la zona de venda
en cadascuna de les plantes i que es garanteixi una distància mínima de dos metres
entre clients. S’haurà d’establir un horari d’atenció prioritari per a persones de
mes de 65 anys.

En la pràctica esportiva a l’aire lliure i a les instal·lacions esportives a l’aire lliure,
es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic,
i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès.

Les accions comercials o de promoció han d’anar acompanyades de mesures
destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.

Està permesa la practica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic,
mantenint la distància social de 2 metres.

Els establiments fixaran les mesures de seguretat i higiene adients que considerin
necessàries. Si alguna persona es troba malament, té diagnosticada la malaltia o
està en aïllament, no aneu a cap establiment.

Atès que hi ha activitats en que l’ús de mascareta no és compatible, cal garantir la
distància de seguretat en tot moment i es recomana no anar a llocs concorreguts.
Les distàncies de seguretat recomanades pel Departament de Salut es poden veure
a la taula següent:
• Passejar: 2 metres
• Córrer, anar amb patins, patinet o bici: 10 metres
• Anar amb bici alta intensitat: 20 metres

Cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora,
i també entre aquestes. Només podra reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de
protecció o barrera.
La distància de seguretat de 2 metres ha d’estar senyalitzada de forma clara amb
marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització, i en cas que no es
pugui garantir aquesta distància, els clients hi accediran d’un en un.

(v) INSTAL·LACIONS I CENTRES ESPORTIUS
En les instal·lacions i centres esportius es podrà fer activitat esportiva en grups
de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de
l’aforament màxim permès. No és necessari concertar cita prèvia.

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre
que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les
persones. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de
seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de
fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció
(mascareta).

Es poden utilitzar els vestidors i les zones de dutxes. Cal garantir la neteja i
desinfecció de les instal·lacions.
És obligatori mantenir la distancia de seguretat de 2 metres.
(vi) PARCS INFANTILS
No es pot pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden
estar contaminades.

En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot
respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.
És obligatori la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial
atenció a les superfícies de contacte mes freqüents: panys de les portes, mostrador,
mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...

(viii) LOCALS I ACTES CULTURALS
Les activitats de cinema, teatre, auditoris, circs de carpa o altre espectacle cultural
estan oberts al públic amb les condicions següents: limitant l’aforament al 50%,
amb butaques pre-assignades i caldrà garantir la distància de seguretat de 2 metres
a les cues d’entrades i sortides d’espectadors; a més, s’hauran d’establir sistemes
de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 persones.

(ii) RESTAURACIÓ
Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions seguünts:
● Ocupació màxima del 75% de les taules (respecte a la llicencia municipal).
● Màxim de 20 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la
distància mínima de seguretat.
● Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules, aquesta distància de
2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.
● Es permet l’obertura de l’interior de l’establiment d’hostaleria i restauració per
menjar i beure amb les condicions següents:
• Ocupació màxima del 50% d’aforament (respecte a la llicencia municipal).

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància
física de 2 metres amb altres persones.
Els museus, sales d’exposició, monuments i altres equipaments culturals poden
obrir amb limitacions del 50% de l’aforament de cadascuna de les seves sales i
espais públics.
Es podran fer visites obertes al públic de col·leccions i exposicions temporals així
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com activitats culturals o didàctiques.

CASAL DE JOVES I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
El Casal de Joves es reobrirà el proper dia 1 de juliol, amb les normes i mesures de
seguretat següents:
• S’ofereix el servei de consultes al punt d’informació juvenil de manera presencial,
amb cita prèvia els dijous del mes de juliol a la tarda i també per via telemàtica
durant tota la setmana.
• L’Espai Jove reprèn la seva activitat els divendres a la tarda durant el mes de
juliol. Amb activitats a l’exterior del Casal de Joves i restriccions en els usos
i aforaments dels espais interiors (sala gran de l’Espai Jove i sala de grups i
entitats).
• Les entitats i grups que tinguin autoritzat l’ús de la sala de grups podran fer-ho
en els dies i hores de la seva reserva habitual sempre i quan es garanteixi un
aforament màxim de 10 persones a la sala i es mantingui la distància de seguretat
interpersonal de dos metres entre els assistents.
• Les persones usuàries s’hauran de desinfectar les mans a l’entrada i la sortida de
la instal·lació. També hauran de desinfectar tots els elements que hagin utilitzat
(manetes, portes, taules, ...). Caldrà ventilar també la sala en arribar i en acabat.
• Els usuaris hauran d’omplir una sol·licitud d’ús i una declaració responsable
per poder dur qualsevol activitat dins la instal·lació que serà facilitada des de
l’Ajuntament i s’haurà d’entregar abans de poder entrar dins la instal·lació.
• El material esportiu i els jocs es desinfectaran després de cada ús i si s’escau
passaran a una quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec.
• És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància
física de 2 metres amb altres persones.
• Cal portar la mascareta i guants sempre que sigui possible.

Per a les activitats culturals, educatives, conferències, tallers i concerts, es
limitarà l’assistència al nombre de persones que permeti mantenir una distància
de seguretat interpersonal de dos metres. S’ha d’informar els usuaris del límit
de participants en la convocatòria de l’activitat. Així mateix, s’han de promoure
activitats que no suposin proximitat física.
S’ha de promoure l’habilitació de canals de participació no presencials.
Les visites es poden fer en grups de fins a 20 persones.
És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància
física de 2 metres amb altres persones.
SEGON.- Reclamar als establiments i locals oberts al públic, el compliment
estricte de les mesures d’higiene exigibles, tant pel que fa a la clientela com
als seus treballadors i treballadores; així com dels límits establerts pel que fa a
l’aforament. Així mateix, demanar als clients i clientes d’aquests establiments que
adoptin les mesures de seguretat i higiene recomanades i respectin en tot moment
les indicacions dels establiments per evitar aglomeracions i situacions que puguin
propiciar el contagi de la malaltia.
TERCER.- Des del 21 de maig de 2020, és obligatori l’ús de mascareta a la via
pública, als espais a l’aire lliure o a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o
obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim
de dos metres entre les persones. Es pot fer servir qualsevol tipus de mascareta,
preferentment higièniques i quirúrgiques, que tapin nas i boca. Cal estar atents a
les indicacions de les autoritats sanitàries sobre com s’han d’utilitzar.
QUART.- Establir que en aplicació de la Fase 3 del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat, es procedeix a l’obertura dels equipaments públics que s’indiquen
a continuació respectant les limitacions corresponents:

OFICINA DE TURISME DE CAL BALAGUER DEL PORXO
L’oficina de turisme de Cal Balaguer del Porxo es reobrirà el proper dia 19 de juny,
amb les normes i mesures de seguretat següents:
• L’horari d’atenció al públic serà de divendres a diumenge d’11h a 14h , a més de
dissabte tarda de 17h a 20h.
• L’accés del públic es limitarà a l’espai estrictament necessari. Només romandrà
oberta la planta baixa per informació i accés als lavabos.
• El personal de l’oficina vetllarà per mantenir l’aforament permès (màxim 3
persones).
• A l’interior del centre estaran únicament els usuaris que tinguin hora concertada,
i els visitants ocasionals que entrin a sol·licitar informació.
• A l’interior s’evitarà compartir material (fulletons, plànols, bolígraf...).
• Les persones usuàries s’hauran de desinfectar les mans a l’entrada i la sortida de
la instal·lació. A l’entrada al centre, es dispensarà gel hidroalcohòlic a la persona
que ha d’entrar per tal que realitzi una higienització de mans.
• S’hauran de seguir les normes en tot moment seguint les indicacions que es
trobaran penjades a la instal·lació: normes d’higiene, distància de seguretat,
material informatiu...
• Cal portar la mascareta sempre que sigui possible.
• Es garanteix una distància mínima entre les persones de 1,5 metres.
• Visites guiades:
• S’oferirà el servei de visites guiades amb concertació prèvia. Grups màxim
de 20 persones. Cal portar mascareta i respectar les recomanacions de
seguretat que faciliti el guia acompanyant
• El recorregut pel nucli antic pot variar el seu recorregut en funció del
tamany del grup, evitant els carrers i espais mes estrets.
• Es demana a les persones usuàries que siguin responsables per evitar el risc
de contagis.

BIBLIOTECA
La biblioteca municipal a partir del 22 de juny roman oberta i ofereix el servei de
préstec, consulta i lectura, amb mesures de seguretat.
L’estudi a les sales sempre que es donin les condicions necessàries segons la direcció
de la biblioteca, i amb un aforament de 9 persones.
• El préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de
catàlegs d’accés públic o en fitxes.
• L’espai infantil romandrà tancat.
• Els documents i llibres consultats passaran a una quarantena de 14 dies abans de
tornar a préstec.
• És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància
física de 2 metres amb altres persones.
PISTES DE PÀDEL DEL PARC MACARY I VIADER
Les pistes de pàdel i tennis del parc municipal Macary i Viader romanen obertes
amb les següents normes i mesures de seguretat.
• Les pistes de pàdel i tennis podran ser utilitzades tots els dies i sense restricció
horària, demanant cita prèvia al Centre d’Esports Súria com a entitat gestora.
• Es pot jugar a pàdel i tennis mantenint la distància de seguretat i sense contacte
físic, amb un aforament màxim de 4 persones per pista.
• S’establirà un punt de recollida i lliurament de les claus. En cap cas es facilitaran
les claus a segones persones ni es deixaran a l’abast de tothom.
• S’hi podran jugar partits de dobles, però sense cap tipus de contacte.
• Les persones usuàries s’hauran de desinfectar les mans a l’entrada i la sortida de
la instal·lació. També hauran de desinfectar tots els elements que hagin utilitzat
(manetes, portes, claus, bancs, etcètera).
• No es podrà fer ús dels vestuaris. Els vestuaris romandran tancats per minimitzar
el risc de contagis.
• Cal portar la mascareta i guants sempre que sigui possible.
• Es demana a les persones usuàries que siguin responsables per evitar el risc de
lesions i de contagis.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
El Centre d’Interpretació del Castell es reobrirà el proper dia 1 de juliol, amb les
normes i mesures de seguretat seguents:
• Nomes s’obrirà per les visites guiades, o bé amb concertació prèvia.
• L’aforament màxim serà de 10 persones.
• El protocol de visita i normes vindrà pautat pel guia acompanyant .
• Cal portar la mascareta sempre que sigui possible.
• Es garanteix una distància mínima entre les persones d’1,5 metres.
• A l’entrada i sortida de l’equipament hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels
visitants.

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS JOSEP FÀBREGA I TORT
El pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort es reobrirà el dia 17 de juny als
usuaris amb les següents normes i mesures de seguretat:
• El pavelló municipal podrà ser utilitzat tots els dies i sense restricció horària,
demanant cita prèvia a la Societat Atlètica de Súria com a entitat gestora.
• Els usuaris hauran d’omplir una sol·licitud d’ús i una declaració responsable per
poder dur qualsevol activitat dins la instal·lació que serà facilitada per l’entitat
gestora i s’haurà d’entregar a la mateixa entitat abans de poder entrar dins la
instal·lació.
• Només romandran obertes la pista i el gimnàs, sense poder fer ús de la resta de
la instal·lació.
• Es podran fer entrenaments i activitats esportives sense superar l’aforament
màxim pautat dins el “Pla de reobertura del Pavelló Municipal Josep Fàbrega i
Tort” que es podrà trobar penjat dins la recepció.
• Les persones usuàries s’hauran de desinfectar les mans a l’entrada i la sortida de
la instal·lació. També hauran de desinfectar tots els elements que hagin utilitzat
(manetes, portes, claus, bancs, material esportiu, etcètera).
• S’hauran de seguir les normes en tot moment seguint les indicacions que es
trobaran penjades a l’entrada i dins de la instal·lació: recorreguts d’entrada i
sortida, normes d’higiene, distància de seguretat,...
• Cal portar la mascareta i guants sempre que sigui possible.
• Es demana a les persones usuàries que siguin responsables per evitar el risc de
lesions i de contagis.

CINQUÈ.- Establir la prohibició de fer fogueres de Sant Joan a la població i la
recomanació de restringir la celebració de les revetlles en les següents condicions:
• En grups reduïts de persones (familiars o amics).
• Mantenint les mesures de protecció i higiene per prevenir contagis, com l’ús de
mascareta, la distància física entre les persones, el rentat de mans amb aigua i
sabó.
• Si es fa ús de pirotècnia, no fer servir el gel hidroalcohòlic: són incompatibles.
• Evitant compartir menjar i estris a l’hora dels àpats.
Aquesta situació es mantindrà inicialment, fins a la següent fase del pla de transició,
sense perjudici que en qualsevol moment sigui susceptible d’ampliar-se o modificarse en funció de la situació epidemiològica i de les ordres i instruccions indicades pel
Govern de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya.
El que es fa públic per a general coneixement.
Súria, 17 de juny de 2020

L’Alcalde-President, Albert Coberó Aymerich

2

