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Molins de Rei avança a la Fase 3 

 

A partir d’avui dijous, 18 de juny, Molins de Rei passa a la fase 3 de la desescalada. 

L’Ajuntament demana a la ciutadania que respecti les noves normes així com els consells i 

recomanacions de les autoritats sanitàries. 

 

El Ministerio de Sanidad ha confirmat, que tots els municipis del Baix Llobregat passen a la 

següent fase de la desescalada. L’èxit d’aquest avenç és gràcies a l’esforç de tota la ciutadania i 

mantenir la fita, i continuar avançant, dependrà de la capacitat de la gent per no exposar-se al 

contagi i respectar la distància recomanada de 2 metres entre persones entre altres mesures.  

Recordem a tots els molinencs i molinenques les novetats de la fase 3 a la nostra vila: 

 A partir del 18 de juny totes les regions sanitàries de Catalunya es troben en 
Fase 3 de desconfinament. Totes les regions en Fase 3 passen a formar una 
única unitat territorial a través de la qual els seus habitants es poden moure 
lliurement. 

 S’eliminen franges horàries per a tots els grups d’edats. 

 Trobades i reunions de fins a 20 persones, en espais tancats i a l'aire lliure, sempre 
mantenint la distància de seguretat de 2 metres entre cada individu. 

 Al transport públic es poden ocupar tots els seients. Continua sent vigent l’ús de 
mascareta. 

 Piscines per a activitats esportives i recreatives, amb un aforament de fins al 30%, i 
mitjançant cita prèvia. 

 Practicar activitats de turisme actiu i natura en grups de fins a 30 persones i mitjançant 
cita prèvia. Anar al gimnàs, amb restriccions del 50% de la seva capacitat, i assistir a 
classes dirigides de fins a 20 participants. 

 Participar en activitats de lleure per a infants i joves, en grups de 10 persones. Màxim 
de 80 persones en espais tancats. Màxim de 200 persones en espais a l’aire lliure. 

 Visitar persones en residències o habitatges tutelats, però només als centres sense cap 
cas de COVID-19 o als centres que tinguin ben delimitats els casos positius en zones 
separades. 

 Obertura comerços sense límit de superfície, amb el 50% d’aforament. 

 Mercats no sedentaris, obertura de la meitat de les parades habituals. 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-3/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-3/
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 Centres comercials, fer ús de les zones comunes o recreatives amb un aforament 
màxim del 40%.  

 Hostaleria i restauració, ampliació de l’aforament per a consum dins del local, sempre 
que no superin el 50% de l’aforament. Dins del local, es permet el consum a la barra, 
amb separació mínima de 2 m entre clients. S’amplia l’aforament de terrasses al 75 % 
de la seva capacitat. 

 Obertura de discoteques i bars d’oci nocturn limitada a un 30% de l’aforament. Consum 
assegut o en barra. Pista de ball o similar queda limitada per a taules però no per al seu 
ús habitual. 

 Hotels i allotjaments turístics, poden fer ús de les zones comunes, amb un aforament 
restringit al 50% de la seva capacitat. 

 En les vetlles i enterraments, s’amplia el nombre màxim d'assistents: 50 persones a 
l'aire lliure; 25 persones en espais tancats. 

 Llocs de culte, s’amplia l’aforament màxim al 75% de la capacitat habitual. S’autoritzen 
els casaments o altres cerimònies de caràcter social, en instal·lacions públiques o 
privades, amb un límit màxim de 150 persones a l’aire lliure i 75 en espais tancats, 
sempre que no se superi el 75% de l’aforament. 

 Cinemes, teatres, auditoris i espais similars, es permet un aforament d’un 50% 
autoritzat si tenen butaques preassignades. En qualsevol altre espectacle cultural, si és 
en un espai tancat, l’aforament és de fins a 80 persones, sempre que no se superi el 
50% de l’aforament del recinte; i de fins a 800 persones si és a l’aire lliure i les persones 
estan assegudes, sense superar la meitat de la capacitat màxima de l’aforament.  

 Fer ús de les biblioteques, amb un 50% màxim d’aforament, incloent-hi els serveis com 
ara activitats culturals i lectura a la sala. Realitzar seminaris i congressos de fins a 80 
persones. 

 Reobertura dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament 
màxim del 50%. Reobertura al públic de les cases d’apostes i locals de joc sempre que no 
se superi el 50% de l’aforament permès. 

Recordem també que hi ha altres mesures que continuen vigents: 

 Ús obligatori de mascaretes a l’espai públic als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai 
tancat d’ús públic o obert al públic, si no es pot mantenir la distància de 2 metres entre 
les persones. 

 No és obligatori l’ús de mascaretes en persones amb dificultats respiratòries, que ho 
tinguin contraindicat per motius de salut, discapacitat o dependència, en activitats 
incompatibles o per causa de força major o situació de necessitat. 

 Recomanació, a empreses i treballadors, de fer teletreball i prendre mesures de 
conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. 


