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El Govern central va publicar ahir per sorpresa una ordre amb què se suprimeixen les franges horàries per a la 
pràctica de l’esport i les sortides dels nens en municipis de menys de 10.000 habitants i amb baixa densitat de 
població. També permet la reobertura de bars i restaurants per al consum dins del local en aquestes poblacions.

coronavirus deSeScalada

x. rodríguez / h. culleré
❘ lleiDa ❘ El Govern central va 
publicar ahir per sorpresa al 
Butlletí Oficial de l’Estat una 
ordre amb què flexibilitza les 
restriccions de la desescalada 
de l’estat d’alarma. D’aquesta 
manera, en 206 municipis de 
Lleida es va autoritzar l’ober-
tura dels bars i restaurants per 
al consum dins del local i es van 
suprimir les franges horàries 
per a les sortides dels nens i la 
pràctica d’esport en aquelles 
poblacions de menys de 10.001 
habitants i una densitat de po-
blació inferior als 100 veïns per 
quilòmetre quadrat en les quals 
estaven vigents. Aquestes mesu-
res s’apliquen en localitats que 
compleixen aquests dos requi-
sits, de forma que la normativa 
deixa al marge 25 municipis 
(vegeu el desglossament).

La nova ordre, en vigor des 
d’ahir mateix, va agafar per sor-
presa el sector hoteler, sobretot 
al Pirineu, on els establiments es 
preparen per reobrir els locals 
dilluns, quan aquesta regió sa-
nitària entrarà en la fase 2 de la 
desescalada. Amb la nova nor-
mativa, aquests establiments 
podran obrir amb un aforament 
del 40%, si bé l’Estat ja va anun-
ciar que sospesa ampliar-ho fins 
al 50%. 

Per aquesta raó, gran part 
dels locals van romandre tan-
cats i només van mantenir ober-
ta la terrassa, que és el que per-
met la fase 1 que vigeix a tota 
la demarcació. 

Fonts de la Federació d’Hos-
taleria van valorar positivament 
aquesta nova desescalada i van 
explicar que “la situació està 
acompanyant” i està permetent 
“flexibilitzar molt més” el des-
confinament. La Federació va 
enviar ahir una circular als seus 
associats informant-los de les 
condicions per a la reobertura 
dels locals.

L’hostaleria és el sector més 
beneficiat d’aquestes mesures, 
encara que la nova ordre també 
ha introduït noves modificaci-
ons en altres àmbits. En aquest 
sentit, als vetllatoris podran as-
sistir un màxim de quinze per-
sones si es fa en un espai tancat 
i vint-i-cinc si és a l’aire lliure. 
També es permet l’assistència a 
llocs de culte sempre que no se 
superi el cinquanta per cent de 
l’aforament. 

Per la seua part, les biblio-
teques també tindran permès 
obrir, encara que amb un terç 
de l’aforament.

Fins a 206 municipis amb menys de 10.000 
veïns ja poden obrir bars i restaurants
El Govern central suprimeix les franges horàries en aquestes localitats, però 25 queden al marge per 
densitat de població || La decisió agafa per sorpresa el sector i la majoria manté només les terrasses

el restaurant braseria Joventut d’arbeca va obrir al conèixer la nova ordre del govern central.
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Municipis
z l’estat va decidir ahir flexibi-
litzar la desescalada en munici-
pis que es trobin en la fase 0 o 
1, que tingui menys de 10.001 
habitants i una densitat de po-
blació inferior als 100 veïns per 
quilòmetre quadrat. No s’hi 
apliquen ja les franges horàries 
per sortir al carrer. 25 municipis 
van quedar al marge.

Franges horàries
z les restriccions horàries no 
s’aplicaran per a la sortida de 
menors de 14 anys ni per a la 
pràctica d’esport no professio-
nal. aquestes activitats es po-
dran fer al terme municipal o a 
una distància màxima de cinc 
quilòmetres, incloent-hi muni-
cipis adjacents de la mateixa re-
gió sanitària i que es beneficiïn 
també d’aquesta flexibilització. 
Per a les sortides dels nens, po-
dran fer-les alhora totes les per-
sones que convisquin al mateix 
domicili.

Hostaleria
z també podran obrir al públic 
establiments d’hostaleria i res-
tauració per a consum al local, 
tret de discoteques i bars de 
lleure nocturn, així com les ter-
rasses a l’aire lliure, amb les me-
sures de seguretat i prevenció 
oportunes.

Mercats ambulants
z els ajuntaments podran per-
metre els mercadillos a l’aire 
lliure i determinaran els requi-
sits de distanciament entre 
llocs i les condicions de delimi-
tació del mercat amb l’objectiu 
de garantir la seguretat i distàn-
cia entre treballadors, clients i 
vianants.

Vetllatoris i enterraments
z en el cas de vetllatoris i enter-
raments, podran realitzar-se en 
tota mena d’instal·lacions amb 
un límit màxim de vint-i-cinc 
persones en els espais a l’aire 
lliure o quinze persones en es-
pais tancats, convisquin junts 
o no. 
   també es permet l’assistència 
a llocs de culte sempre que no 
se superi el cinquanta per cent 
del seu aforament. De la matei-
xa manera, es flexibilitzen les 
mesures a les biblioteques i po-
dran obrir amb un terç del seu 
aforament.

n Vint-i-cinc municipis de 
Lleida han quedat al mar-
ge de la flexibilització de la 
desescalada que va entrar 
en vigor ahir. Malgrat que 
només cinc ciutats superen 
els 10.000 veïns (Lleida, Ba-
laguer, Tàrrega, Mollerussa 
i la Seu), les altres vint lo-
calitats sobrepassen el límit 
dels 100 veïns per quilòmetre 
quadrat. 

Són Cervera, Solsona, 
Guissona, Almacelles, Alpi-
cat, Bellpuig, Torrefarrera, 
Alcoletge, Rosselló, Alfarràs, 
Albatàrrec, el Palau d’An-
glesola, Golmés, Benavent 
de Segrià, Puigverd de Llei-
da, la Fuliola, Vilanova de 
Segrià, Barbens, Fondarella 
i Sant Llorenç de Morunys. 
D’aquests municipis, en els 
últims catorze continuaran 
sense aplicar-se les franges 
horàries per als passejos i 

l’esport perquè tenen menys 
de 5.000 habitants.

L’ordre va causar confusió 
en alguns municipis. A Bell-
puig, es va anunciar que se 
suprimien les franges horà-
ries però després van rectifi-

car. Això es deu al fet que la 
localitat té menys de 10.000 
habitants, però una densitat 
de 146,7 habitants per quilò-
metre quadrat. 

Al Pirineu, podran obrir 
tots menys la Seu, que po-
drà fer-ho dilluns a l’entrar 
en fase 2.

excloSoS del nou deSconfinament

Vint-i-cinc municipis de Lleida         
no podran obrir els restaurants

frangeS
en 14 d’aquestes localitats 
seguiran sense aplicar-se 
les franges horàries al no 
superar els 5.000 veïns

Les mesures 
beneficien 615 
poblacions 
catalanes
n En el conjunt de Ca-
talunya, un total de 615 
municipis podran bene-
ficiar-se de les mesures 
que va anunciar ahir el 
Govern central. Són 600 
localitats amb menys de 
5.000 habitants i quinze 
que en tenen entre 5.000 
i 10.000. Tots complei-
xen també el criteri de la 
densitat de població, que 
ha de ser inferior als 100 
habitants per quilòmetre 
quadrat.

D ’a l t r a  b a nd a ,  e n 
aquestes poblacions ca-
talanes, els ajuntaments 
també podran permetre 
la celebració dels merca-
dillos a l’aire lliure, però 
hauran d’establir els re-
quisits de distanciament 
entre llocs i entre visitants 
i les condicions de delimi-
tació per garantir la segu-
retat de l’esdeveniment.
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nocturn. A banda d’aquestes me-
sures, la normativa contempla 
altres novetats com ara la sorti-
da permesa de tots els residents 
d’una casa –fins ara només podia 
sortir un adult amb tres menors– i 
els mercats a l’aire lliure. 

Això vol dir que, a partir d’ahir, 
tot i continuar en fase 1 de deses-
calada s’adopten més mesures de 
relaxament. Unes mesures que 
fins ara les gaudien els municipis 

de menys de 5.000 habitants. 

MENYS DE 5.000 HABITANTS

No obstant això, el nou requi-
sit de la densitat de població, en 
aquest cas, també hi influeix. És a 
dir, els que tinguin menys de 5.000 
habitants i una densitat inferior 
a 100 persones per quilòmetre 
quadrat podran gaudir d’aquestes 
noves mesures. En són exemple 
Bellvís, Torres de Segre i Aitona. 

Ara bé, els que tinguin una den-
sitat superior a les 100 persones, 
només podran continuar gaudint 
de les sortides sense franja, però 
no estarà permès el consum a l’in-
terior dels bars. Un exemple d’ai-
xò és la comarca del Pla d’Urgell, 
on municipis com el Palau d’An-
glesola, Golmès, Barbens i Fon-
darella continuaran sense franges 
horàries però, com que tenen una 
densitat de població superior a 
les 100 persones per quilòmetre 
quadrat, no podran acollir-se a les 
noves normes. 

La publicació al BOE d’aques-
ta normativa va agafar bona part 
de l’hostaleria desprevinguda, 
alguns dels quals van optar per 
obrir només la terrassa a l’espera 
de tenir més concrecions al res-
pecte. Mentrestant, els que no 
compleixen els requisits hauran 
d’esperar. 

El 97% dels municipis de Lleida ja 
no tenen franges horàries i els bars 
poden obrir l’interior dels locals
La mesura beneficia aquells amb una densitat inferior a les 100 
persones per quilòmetre quadrat i amb menys de 10.000 habitants

A l’interior 
dels bars es 
permet un 
aforament del 
40 per cent

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Els municipis que tinguin menys 
de 10.000 habitants i una den-
sitat inferior a 100 persones per 
quilòmetre quadrat ja no tenen 
franges horàries per poder sortir 
i els bars poden obrir el seu inte-
rior. Així consta a la normativa de 
flexibilització del desconfinament 
publicada al BOE, que va agafar 
per sorpresa bona part de l’hos-
taleria. 

A la demarcació de Lleida, 
aquesta mesura beneficia al 
“97% dels municipis i a més del 
54% de la població”, segons el 
subdelegat del govern espanyol a 
Lleida, José Crespín. Tot i que la 
mesura de relaxar el confinament 
als municipis inferiors a 10.000 
habitants ja va ser anunciada 
per Pedro Sánchez el passat diu-
menge, la nova norma contem-
pla un altre requisit important: la 
densitat de població, que ha de 
ser inferior a 100 persones per 
quilòmetre quadrat. En aquest 
sentit, de tot el territori de les 
comarques de Lleida, només 23 
municipis no compleixen els re-
quisits establerts, la gran majoria 
dels quals per superar la densitat 
de població, entre ells Cervera, 
Guissona, Torrefarrera, Bellpuig, 
Alfarràs i Rosselló (es detalla la 
llista completa de municipis a les 
claus) i la resta perquè tenen més 
de 10.000 habitants: Lleida, Mo-
llerussa, la Seu d’Urgell, Balaguer 
i Tàrrega. 

La resta de municipis complei-
xen amb els dos requisits i ja no 
tenen franges horàries per sortir 
al carrer i els bars poden obrir 
el seu interior. Això sí, amb con-
crecions: només es pot consumir 
a les taules, no a les barres, i hi 
ha un aforament màxim del 40%. 
De la mateixa manera, es manté 
el 50% d’aforament a les terras-
ses. Cal tenir en compte, però, 
que aquesta norma no s’aplica ni 
en discoteques ni en locals d’oci 

FOTO: ACN / Bellpuig és un dels municipis que no compleix el requisit de densitat de població de la norma

S’habilita ara 
la sortida 
de tots els 
residents d’una 
mateixa casa

MÉS DE 10.000 
HABITANTS 
Lleida, Mollerussa, la 
Seu d’Urgell, Balaguer 
i Tàrrega tenen més de 
10.000 habitants, és a 
dir, continuen com fins 
ara: franges i els bars 
només amb terrasses.
DENSITAT SUPERIOR
Cervera, Guissona, 
Almacelles, Alpicat i 
Bellpuig tenen menys de 
10.000 habitants però 
una densitat superior 
a la permesa, per tant, 
continuen com fins ara.
MENYS DE 5.000 
Torrefarrera, Alcoletge, 
Rosselló, Alfarràs, 
Albatàrrec, el Palau 
d’Anglesola, Golmès, 
Benavent de Segrià, 
Puigverd de Lleida, 
la Fuliola, Vilanova 
de Segrià, Barbens i 
Fondarella tenen menys 
de 5.000 habitants però 
superen la densitat, per 
tant, continuaran sense 
franges però els bars no 
podran obrir. 
DENSITAT INFERIOR
Les Garrigues, l’Alta 
Ribagorça, la Vall d’Aran, 
els Pallars i la Cerdanya 
lleidatana són les 
comarques en què tots 
els municipis compleixen 
els requisits. 

QUI POT FER QUÈ?
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