
Fase 2
DESESCALADA
NOV ET A T S  AL  MUNIC IP I

A partir del 25 de maig
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EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
i ESPAI PÚBLIC

Les Oficines Municipals d’Atenció 
a la Ciutadania (OMAC), les oficines de Serveis 
Socials i l’Espai oferiran atenció presencial, 
només amb cita prèvia, a partir de l’1 de 
juny. L’Ajuntament continua prioritzant 

l’atenció telemàtica. 

SERVEIS D’ATENCIÓ 
CIUTADANA 

A L  T E U  S E R V E I

Les biblioteques municipals oferiran 
servei de préstec de llibres, només amb cita 
prèvia, a partir de l’1 de juny. No es permetrà 

la lectura i ús d’ordinadors dins de les 
instal·lacions.

BIBLIOTEQUES TANATORIS 
I CEMENTIRIS 

El màxim d'assistents a dins dels tanatoris 
municipals és de 15 persones, 

independentment que convisquin junts. 
Als cementiris s’estableix el límit màxim 
de 25 persones, entre familiars i persones 

dels cercles més pròxims a la família. 

Continuen tancades per adaptar-se 
a les noves mesures de seguretat. 

De moment, sense data d’obertura.  

INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
I CULTURALS 

La previsió d’obertura és a finals de juny, 
com cada any. 

PISCINES 
MUNICIPALS

 

PLATGES 

(Veure infogafia específica)
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Platges

S’obren les platges per a l’oci (bany i sol) 
i per fer esport. 

Màxim grups de 15 persones, excepte 
persones que conviuen juntes. 

Distància de 2 metres entre assistents 
incloent tovalloles i altres objectes personals.

Cal protegir-se amb mascareta 
si no és possible mantenir la distància 

de 2 metres i utilitzar guants i productes 
d’higiene de mans si es toquen materials 

i elements aliens. 

No es pot fer ús de les dutxes, rentapeus, 
lavabos i zones de jocs infantils, que estan 

tancats per motius de seguretat. 

Prohibit l'ús d'aquestes cales per motius
 de seguretat. Els accessos romanen tancats. 

Cala Pescador oberta però accessos tancats, 
cal arribar-hi per Cala dels Àngels

Platja dels Penyals oberta, però tancats els 
accessos dels números 56 i 62 del passeig 

Marítim

Les platges, com és habitual en aquesta 
època, encara no disposen de servei de 

socorrisme. Cal extremar les precaucions! 

2m

<15 

CALA BOT
CALA MISTERI
CALA SOLITARI
CALA SIRENES
CALA VIENESOS

CALA 
PESCADOR

PLATJA
DELS
PENYALS
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ALTRES ESPAIS
DINS DEL MUNICIPI

Els locals comercials poden obrir 
independentment de les seves dimensions, 
encara que l'aforament es redueix al 40%.

 
Han de tenir un horari per atendre 

prioritàriament a majors de 65 anys.

COMERÇOS

Es permeten els mercats a l'aire lliure amb 
1/3 de les parades. 

En el cas del mercadet de Miami Platja, l’Ajuntament 
augmenta la superfície habilitada direcció nord, per damunt 

de Prínceps d’Espanya, per mantenir els requisits de 
distanciament entre parades i amb l’objectiu de garantir la 
seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants. 

MERCATS RESTAURACIÓ
I TERRASSES

Les terrasses segueixen amb una limitació 
del 50% del seu aforament. Obren 

establiments per a consum en el local, 
(<40% del seu aforament i mantenint 

distància mínima de dos metres). No es pot 
consumir a les barres. No poden obrir els 

locals de discoteques i bars d'oci nocturn.

Poden obrir al públic les zones comunes dels 
hotels i allotjaments turístics, sempre que 

no se superi 1/3 del seu aforament. 

Les activitats d'animació o classes grupals 
han de tenir un aforament màxim de 20 

persones.

HOTELS 
I ALLOTJAMENTS 

TURÍSTICS 

TURISME 
ACTIU

Les activitats de turisme actiu i a la natura es 
poden fer amb grups de fins a 20 persones, 
amb empreses registrades i amb cita prèvia.

C O M E R Ç

Es permet l'assistència a llocs de culte 
sempre que no se superi 

el 50% del seu aforament. 

LLOCS 
DE CULTE. 

HOTEL



mont-roig.cat/coronavirus

MOBILITAT 
i VIDA SOCIAL

Totes les persones menors de 70 anys poden 
passejar i realitzar activitats físiques durant 

el dia sense restriccions. 

Només es reserven les franges compreses 
entre les 10 i les 12h i les 19 i les 20h 
per a les persones majors de 70 anys. 

PASSEJOS 
I ESPORT 

S'amplien a 15 els participants permesos 
en reunions i trobades als domicilis, aire lliure 

o establiments de restauració.

CONTACTE 
SOCIAL. 

SEGONES 
RESIDÈNCIES

Es permet l’accés a la segona residència 
sempre que es trobi dins de la mateixa regió 

sanitària del domicili propi. 

Es permet la mobilitat dins de la regió 
sanitària del domicili habitual.

MOBILITAT

Al carrer, en espais a l'aire lliure i en 
qualsevol espai tancat d'ús públic, si sou 
majors de 6 anys, i no podeu garantir una 

separació de
 2 m amb els altres, també haureu de portar 

mascareta obligatòriament. 

Imprescindible també realitzar sempre una 
correcta higiene de mans.

RECORDAINFORMACIÓ
AMPLIADA

Més informació sobre altres novetats de la 
fase 2, com l’obertura de cinemes, concerts, 

monuments, casaments, etc a: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5265

BOE


