
De details van fase 1 (vertaald naar tekst in BOE  (Spaanse staatsblad) 

- Persoonlijk: sociaal contact in kleine groepen voor niet-kwetsbare mensen of mensen met eerdere pathologieën. 

Vergaderingen tussen familie en vrienden van maximaal 10 personen zijn toegestaan. Ze kunnen buiten of thuis zijn. 

Er moet een interpersoonlijke afstand van twee meter worden aangehouden en de vastgestelde 

hygiënemaatregelen moeten worden gehandhaafd. 

- Handel en diensten: opening van kleinhandel met beperkte capaciteit en veiligheidsafstand. 

- Horeca: Opening van terrassen beperkt tot 50% van de gebruikelijke tafels (en niet zoals eerder voorzien 30%). 

- Hotels en andere toeristische accommodatie: openen zonder gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en met 

beperkingen voor restauratie. 

- Professionele sport (aangesloten bij professionele federatie): training voor professionele competities. 

- Niet-professionele sport: Sport zonder fysiek contact of het gebruik van kleedkamers. Buitencentra zonder publiek. 

- Vrije tijd: Optredens en shows voor minder dan 30 personen, 200 als ze buiten zijn. Musea en bibliotheken gaan 

open met capaciteitslimieten.  

- Gebedshuizen: beperkt tot een derde van de totale capaciteit. 

- Landbouw: opening van activiteiten in de agrovoedings- en visserijsector waarbij beperkingen werden gehandhaafd 

Dit zijn de minimumvoorwaarden opgelegd aan de gebieden die mogen overgaan tot fase 1.  Noteer dat plaatselijke 

besturen verdere beperkingen mogen bijvoegen. 

ONDERSTAANDE PROVINCIES GAAN OVER NAAR FASE 1 OP 11 MEI 2020 

Andalucía 

Almería 

Cádiz 

Córdoba 

Huelva 

Jaén 

Sevilla 

 

Aragón 

Huesca 

Teruel 

Zaragoza 



Asturias 

Asturias 

Baleares 

Islas Baleares 

Canarias 

Santa Cruz de Tenerife 

Las Palmas de Gran Canaria 

Cantabria 

Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Cuenca 

Guadalajara 

Castilla y León 

Sí pasan 26 zonas de salud 

Cataluña 

Tres regiones sanitarias Campo de Tarragona, Tierras del Ebro y Alto Pirineo 

Comunidad ValencianaPasan distintas zonas sanitarias.  Slechts 10 van de 24 

gezondheidszones zullen voergaan naar fase 1 namelijk : Vinaròs (Castellón), Requena 

(Valencia), Xàtiva-Ontinyent (Valencia), Gandia (Valencia), Alcoy (Alicante), Dénia (Alicante), 

La Marina Baixa (Alicante), Elda (Alicante), Orihuela (Alicante) y Torrevieja (ZIJN DE 

GEMEENTES TORREVIEJA – PILAR DE LA HORADADA – GUARDAMAR – ROJALES- 

LOS MONTESINOS -ORIHUELA COSTA – SAN MIGUEL DE SALINAS – BENIJOFAR – 

SAN FULGENCIO (Alicante) 

Extremadura 

Badajoz 



Cáceres 

Galicia 

La Coruña 

Lugo 

Orense 

Pontevedra 

Comunidad de Murcia 

Murcia 

Navarra 

Navarra 

País Vasco 

Álava 

Guipúzcoa 

Vizcaya 

La Rioja 

La Rioja 

Ciudades autónomas 

Ceuta 

Melill 

 


