
 

 

 

 

   

   

Nota informativa de la ORDRE SND/399/2020, de 9 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 
1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE núm. 130, de 09-05-2020) 
 

En atenció a l'actual situació epidemiològica de la crisi sanitària, es procedeix a flexibilitzar determinades 
mesures per a determinades unitats territorials. Les mesures que ara s'estableixen podran ser 
complementades per les que en l'àmbit del transport, interior i defensa siguin aprovades per les restants 
autoritats delegades. 

L’Ordre sortirà plens efectes? des de les 00.00 hores del dia 11-05-2020, i mantindrà la seva eficàcia durant 
tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. 

Aquesta ordre té per objecte establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit 
nacional establertes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat. Serà aplicable a les activitats objecte d’aquesta que es desenvolupin en les unitats territorials que 
consten en l'annex, així com a les persones que resideixin en aquestes unitats. En el cas de Catalunya, l’Ordre 
s’aplica a les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre. 

Les persones vulnerables a la COVID-19 també podran fer ús de les habilitacions previstes en aquesta ordre, 
sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i es mantinguin les rigoroses mesures de 
protecció. No podran fer ús d'aquestes habilitacions, ja sigui per a reincorporar-se al seu lloc de treball o per 
a acudir als locals, establiments, centres, llocs d'espectacles o realitzar les activitats a què es refereix aquesta 
ordre, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la 
COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna 
persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19. 

Entre les principals mesures establertes per aquesta ordre cal assenyalar: 

 Una sèrie de mesures per a garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com per a 
evitar la concentració de persones en determinats moments. 

 En l'àmbit social, es permet circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del 
procés de desescalada. Així mateix, es flexibilitzen les mesures per a la contenció de la malaltia aplicables 
a les vetlles i enterraments, establertes per l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març sempre que es respectin 
les condicions de prevenció i higiene establertes en aquesta ordre. Igualment, es permet l'assistència a 
llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament. 

 En l'àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis, es manté l'obertura dels locals i establiments 
minoristes sempre que tinguin una superfície igual o inferior a 400 metres quadrats, i amb excepció 
d'aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de 
l'exterior. Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita 
prèvia, els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de 
jardineria i vivers de plantes sigui quina sigui la seva superfície d'exposició, així com les entitats 
concessionàries de joc públic d'àmbit estatal. També s'estableixen les condicions de seguretat i higiene 
aplicables al proveïment de productes alimentaris i de primera necessitat, a través de la xarxa de 
subministrament de venda ambulant (mercats ambulants). 

 Respecte al desenvolupament de les activitats d'hostaleria i restauració s'estableix la reobertura al públic 
de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració. L'ocupació màxima permesa serà 
de deu persones per taula o agrupació de taules, limitant-se al 50% el nombre de taules permeses 
respecte a l'any immediatament anterior. Així mateix, es regulen les necessàries mesures de prevenció i 
higiene a adoptar. 

 En matèria de serveis socials es disposa l'obertura de tots els centres recollits en el Catàleg de Referència 
de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i 
l'Atenció a la Dependència, amb la finalitat que puguin dur a terme l'atenció presencial d'aquells ciutadans 
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que la necessitin, prestant especial atenció als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i 
atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència. 

 En matèria d'educació es podrà procedir a l'obertura dels centres educatius i universitaris per a la seva 
desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives. Així mateix, es disposa la 
reobertura dels laboratoris universitaris per a les funcions que els són pròpies. 

 S'estableixen igualment les mesures aplicables en matèria de ciència i innovació relatives a la recuperació 
de l'activitat que s'hagués alentit en les instal·lacions cientificotècniques i a la celebració de seminaris, 
congressos i esdeveniments en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació. Si bé la majoria 
de les instal·lacions cientificotècniques han romàs obertes i en desenvolupament de la seva activitat i, en 
particular, aquelles vinculades a la recerca en l'àmbit de l'emergència sanitària provocada per la COVID-
19, mitjançant aquestes mesures es permetrà ara que la totalitat de les entitats puguin prosseguir amb 
les seves activitats en condicions de seguretat per a tots els treballadors. 

 Les biblioteques públiques de la xarxa estatal, autonòmica, municipal i universitària, han romàs tancades 
des de la declaració de l'estat d'alarma. En aquesta transició cap a la nova normalitat, s'aniran incorporant 
en les diferents fases els serveis bibliotecaris, sempre prioritzant la protecció de la salut i la seguretat tant 
per al personal en biblioteques com per als usuaris dels serveis, recollint-se en aquesta primera fase les 
activitats de préstec i devolució d'obres, lectura en sala, així com d'informació bibliogràfica i bibliotecària. 

 Es possibilita la reobertura dels museus, de qualsevol titularitat i gestió, per a permetre les visites a la 
col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç l'aforament previst per a cadascuna de les 
seves sales i espais públics. 

 En matèria de pràctica esportiva, s'estableixen les condicions en les quals els esportistes professionals, 
d'Alt Nivell, d'Alt Rendiment, d'interès nacional i esportistes federats poden realitzar la seva activitat 
esportiva durant aquesta fase. Així, entre altres aspectes, es disposen les condicions per a la reobertura 
dels Centres d'Alt Rendiment, de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, dels centres esportius per a la 
pràctica esportiva individual i l'entrenament mitjà en lligues professionals. 

 S'assenyalen les condicions en les quals poden tornar a realitzar-se produccions audiovisuals amb les 
necessàries mesures de seguretat i higiene. 

 S'estableixen les condicions en les quals podran procedir a la seva reobertura al públic els hotels i 
establiments turístics. Així, entre altres aspectes es permet que es puguin dur a terme els serveis de 
restauració i cafeteria quan això sigui necessari per a la correcta prestació del servei d'allotjament, i 
exclusivament per als clients allotjats. Aquest servei no podrà prestar-se en les zones comunes, que 
romandran tancades. 

 Finalment, es disposa que es podran tornar a realitzar les activitats de turisme actiu i de naturalesa en 
grups de fins a deu persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita 
prèvia. 

A continuació procedim a concretar aquelles mesures previstes en l’Ordre que puguin resultar de més interès 
pel món local: 

MESURES D'HIGIENE I PREVENCIÓ (Secció 2a) 

Foment dels mitjans no presencials de treball: art. 3 

 Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que 
puguin realitzar la seva activitat laboral a distància. 

Mesures d'higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat prevists en aquesta 
ordre: art. 4 

 El titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres educatius i entitats previstes en 
aquesta ordre haurà d'adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d'higiene i/o prevenció 
per al personal treballador dels sectors d'activitat establerts en aquesta ordre. En aquest sentit, 
s'assegurarà que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels 



 

 

 

 

hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a 
la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. Així mateix, quan no pugui garantir-se la 
distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors 
disposin d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar 
format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció. Això, serà també aplicable a tots els 
treballadors d'empreses que prestin serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals resulta 
d'aplicació aquesta ordre, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.  

 El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que 
garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, 
o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors 
d'aquesta mesura. 

 La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en 
els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la 
possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els 
treballadors, sent això responsabilitat del titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, del director dels 
centres educatius i entitats, o de la persona en qui aquests deleguin. Així mateix, les mesures de distància 
hauran de complir-se, també , en els vestuaris, taquilles i serveis dels treballadors, així com en qualsevol 
altra zona d'ús comú. 

 Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament 
amb el telèfon habilitat per a això per la CA o centre de salut corresponent i, en el seu cas, amb els 
corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. Sempre que sigui possible, el treballador es 
col·locarà una màscara, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació 
mèdica sigui valorada per un professional sanitari. 

Mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral: art. 5 

 Sense perjudici de l'adopció de les necessàries mesures de protecció col·lectiva i individual, els centres 
hauran de realitzar els ajustos en l'organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de 
coincidència massiva de persones, treballadores o no, a espais o centres de treball durant les franges 
horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de la qual es tracti, i de 
conformitat amb el següent: existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi 
expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les 
entrades i sortides al treball, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones 
treballadores com l'afluència d'altres persones que sigui previsible o periòdica. 

 Els ajustos hauran d'efectuar-se tenint en compte les instruccions de les autoritats competents, així com, 
en el seu cas el que es preveu en la normativa laboral i convencional que resulti d'aplicació. 

Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre: art. 6 

 El titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres educatius i entitats haurà 
d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat 
d'ús dels centres, entitats, locals i establiments. 

 En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte 
més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres 
elements de similars característiques. Les mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones 
privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, serveis, cuines i àrees de descans. Se seguiran les 
pautes següents: 

a) S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels 
desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats 
pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta. 

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de 
manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans. 

 Quan existeixin llocs de treball compartits per més d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció 
del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements 
susceptibles de manipulació. 



 

 

 

 

 En el cas que s'emprin uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfecció diària d'aquests, 
havent de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells 
casos en els quals no s'utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte 
amb clients, visitants o usuaris, també hauran de rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment. 

 S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per 
espai de cinc minuts. 

 Quan en els centres, entitats, locals i establiments hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà 
al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, 
l'ocupació màxima serà d'una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre 
elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà 
la utilització pel seu acompanyant. 

 Quan l'ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una 
persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també 
es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció d’aquests 
espais amb molta condícia, com a mínim, sis vegades al dia. 

 Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, 
evitant, en la mesura que sigui possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon 
després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix. 

 S'haurà de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, per llençar mocadors i qualsevol altre 
material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una 
vegada al dia. 

 El que es preveu en aquest article s'aplicarà sense perjudici de les especialitats en matèria de neteja i 
desinfecció establertes per a sectors concrets. 

FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES DE CARÀCTER SOCIAL (Cap. II) 

Llibertat de circulació: art. 7 

 Es podrà circular per la província o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada, 
sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per 
motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència 
i cura dels avis, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o 
qualsevol altra d'anàloga naturalesa. 

 En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats 
sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància 
mínima de seguretat de, almenys, dos metres, o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció 
física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups haurien de ser d'un màxim de 
deu persones, excepte en el cas de persones convivents. 

 En el cas de les unitats territorials es permet la mobilitat interterritorial entre municipis confrontants de 
trànsit habitual per a la realització d'activitats socioeconòmiques. 

 D'acord amb el que s'estableix en l’art. 4 del RD 514/2020, les mesures de llibertat de circulació seran 
aplicades pel President de la Generalitat. 

Vetlles i enterraments: art. 8 

 Les vetlles podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim a 
cada moment de quinze persones en espais a l'aire lliure o deu persones en espais tancats, siguin o no 
convivents. 

 La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona mortaes 
restringeix a un màxim de quinze persones, entre familiars i afins, a més de, en el seu cas, el ministre de 
culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del 
difunt. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats 
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sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, relatives al manteniment d'una distància mínima de 
seguretat de dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria. 

Llocs de culte: art. 9 

 Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es 
compleixin les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries. 
Determinat el terç de l'aforament disponible, es mantindrà la distància de seguretat de, almenys, un 
metre entre les persones. L'aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l'espai destinat al 
culte. 

 Si l'aforament màxim no estigués clarament determinat es podran utilitzar els següents estàndards per al 
seu càlcul: 

a) Espais amb seients individuals: una persona per seient, havent de respectar-se, en tot cas, la 
distància mínima d'un metre. 

b) Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc. 
c) Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada per als assistents. 

Per a aquest còmput es tindrà en compte l'espai reservat per als assistents excloent-hi els passadissos, 
vestíbuls, lloc de la presidència i col·laterals, patis i, si n'hi hagués, lavabos. 

 No es podrà utilitzar l'exterior dels edificis ni la via pública per a la celebració d'actes de culte. 

 Sense perjudici de les recomanacions de cada confessió en les quals es tinguin en compten les condicions 
de l'exercici del culte pròpies de cadascuna d'elles, amb caràcter general s'hauran d'observar les següents 
recomanacions: 

a) Ús de mascareta amb caràcter general. 
b) Abans de cada reunió o celebració, s'hauran de fer tasques de desinfecció dels espais utilitzats o que 

es vagin a utilitzar, i durant el desenvolupament de les activitats, es reiterarà la desinfecció dels 
objectes que es toquen amb major freqüència. 

c) S'organitzaran les entrades i sortides per evitar agrupacions de persones en els accessos i voltants 
dels llocs de culte. 

d) Es posarà a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat 
virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada del lloc de culte, que 
hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

e) No es permetrà l'ús d'aigua beneïda i les ablucions rituals hauran de realitzar-se a casa. 
f) Es facilitarà a l'interior dels llocs de culte la distribució dels assistents, senyalitzant si fos necessari els 

seients o zones utilitzables en funció de l'aforament permès en cada moment. 
g) En els casos en els quals els assistents se situïn directament a terra i es descalcin abans d'entrar en el 

lloc de culte, s'usaran catifes personals i se situarà el calçat en els llocs estipulats, dins de bosses i 
separat. 

h) Es limitarà al menor temps possible la durada de les trobades o celebracions. 
i) Durant el desenvolupament de les reunions o celebracions, s'evitarà: 

1r El contacte personal, mantenint en tot moment la distància de seguretat. 
2n La distribució de qualsevol mena d'objecte, llibres o fullets. 
3r  Tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment s’ es facin servir. 
4t L'actuació de cors. 

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC D'ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I DE 
PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSIMILATS (Cap. III) 

Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats (art. 10) 

 Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i 
d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat 
d'alarma sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, 



 

 

 

 

amb excepció d'aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent 
des de l'exterior, sempre que compleixin tots els requisits següents: 

a) Que es redueixi al 30% l'aforament total en els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts 
en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de respectar aquesta mateixa 
proporció. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En 
els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament 
la permanència dins del local d'un client. 

b) Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys. 
c) Que compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol. 

 El que es disposa en aquest capítol, a excepció de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en 
els articles 4, 11 i 12, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts 
els quals podran continuar oberts, podent ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins a 400 metres 
quadrats, per a la venda de productes autoritzats. 

 Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els 
concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers 
de plantes sigui com sigui la seva superfície útil d'exposició i venda. Igualment, podran procedir a la seva 
reobertura al públic les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal, a excepció d'aquelles que 
es trobin situades dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés directe i independent des 
de l'exterior. 

 Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic podran establir, en el seu cas, 
sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en línia, sempre que garanteixin 
una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o al seu accés. 

 Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats. 

 QUAN AIXÍ HO DECIDEIXIN ELS AJUNTAMENTS CORRESPONENTS, i havent de comunicar aquesta decisió 
al Departament de Salut, podran procedir a la seva reobertura els mercats que desenvolupen la seva 
activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública (mercats ambulants) donant preferència 
a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes 
comercialitzats es garanteixi la seva no manipulació per part dels consumidors. Els Ajuntaments 
establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu 
de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants. En tot cas, es garantirà una 
limitació al 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l'aforament habitual, 
podent alternativament procedir-se a l'augment de la superfície habilitada per a l'exercici d'aquesta 
activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació. 

Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic (art. 11) 

 Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i 
desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a 
poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros 
i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes: 

a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia. 
b) Seran aplicable les indicacions de neteja i desinfecció previstes en l’art. 6.1.a) i b). 

 Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de 
l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per 
neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per 
megafonia. Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, 
amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares en 
el seu cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles 
de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.  

 Quan en l'establiment o local romangui més d'un treballador atenent al públic, les mesures de neteja 
s'estendran no sols a la zona comercial, sinó també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com 
ara vestuaris, taquilles, lavabos , cuines i àrees de descans. 



 

 

 

 

 Es revisarà, com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de 
porta amb molta condícia en els establiments i locals comercials minoristes. 

 En el cas de la venda automàtica, màquines de vending, bugaderies autoservei i activitats similars, el 
titular de les quals haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant 
de les màquines com dels locals, així com informar als usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació 
de cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicable les mesures previstes en l’art. 6. 

 No s'utilitzaran els serveis dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas que resultés 
estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes 
i poms de porta. 

Mesures d'higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic: 
art. 12 

 La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà 
d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d'aproximadament dos 
metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre els llocs dels mercats a l'aire lliure o de 
venda no sedentària (mercats ambulants) en la via pública i els vianants serà de dos metres en tot 
moment. 

 En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com 
poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció 
adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar 
en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre. 

Mesures relatives a la higiene dels clients a l'interior d'establiments i locals i en els mercats a l'aire lliure o 
de venda no sedentària en la via pública: art. 13 

 El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients 
puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei. 

 Els establiments i locals, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública 
(mercats ambulants), hauran d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos 
metres entre clients, amb marques en el terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització per 
a aquells casos en els quals sigui possible l'atenció individualitzada de més d'un client al mateix temps, 
que no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix empleat. 

 Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada 
del local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús, recomanant-se també que estiguin a disposició 
dels clients 'aquests dispensadors als voltants dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la 
via pública. 

 En els establiments i locals comercials, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la 
via pública, que comptin amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de 
l'establiment o mercat, amb la finalitat d'evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients. 

 No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com cosmètics, 
productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients. 

 En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran 
d'utilitzar-se per una única persona, després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client 
s’emprovi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment implementarà mesures 
perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients. Aquesta mesura serà també 
aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients. 

Mesures en matèria d'aforament per als establiments i locals oberts al públic: art. 14 

 Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest 
aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior. 
Per a això, els establiments i locals hauran d'establir sistemes que permetin el recompte i control de 
l'aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d'incloure als propis 



 

 

 

 

treballadors. L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, 
quan sigui necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat 
interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat. 

 Preferiblement, sempre que un local disposi de dos o més portes, es podrà establir un ús diferenciat per 
a l'entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d'aglomeracions. 

 En els establiments i locals comercials que disposin d'aparcaments propis per als seus empleats i clients, 
si en l'accés a les instal·lacions, les lectures de tiquets i targetes d'empleats no es poguessin realitzar de 
manera automàtica sense contacte, aquest aparell lector serà substituït per un control manual i continu 
per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d'aforament. Aquest personal 
també supervisarà que es compleixin les normes d'arribada i sortida escalonada dels empleats al seu lloc 
de treball, segons els torns establerts pel centre. En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat 
recomanin el contrari, les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a botiga o els 
vestuaris dels empleats romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura. 

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC DE TERRASSES DELS ESTABLIMENTS D'HOSTALERIA I 
RESTAURACIÓ (CAP. IV) 

Reobertura de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració: art. 15 

 Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i 
restauració limitant-se al 50% de les taules permeses l'any immediatament anterior sobre la base de la 
corresponent llicència municipal. En tot cas, haurà d'assegurar-se que es manté la deguda distància física 
d'almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. Es consideraran terrasses a 
l'aire lliure tot l’espai no cobert o tot l’espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un màxim 
de dues parets, murs o paraments. 

 En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de l'Ajuntament per a 
incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules 
previst, respectant, en tot cas, la proporció del 50% entre taules i superfície disponible i duent a terme un 
increment proporcional de l'espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la 
terrassa. 

 L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules 
que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respecti 
la distància mínima de seguretat interpersonal. 

Mesures d'higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses: art. 16 

En la prestació del servei a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració hauran de dur-se a terme 
les següents mesures d'higiene i/o prevenció: 

a) Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra 
superfície de contacte, entre un client i un altre. 

b) Es prioritzarà la utilització d’estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, ha d'evitar-se l'ús de 
les mateixes estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu 
canvi entre serveis i la seva rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. 

c) S'hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb 
activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o 
local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

d) S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o 
altres mitjans similars. 

e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre altres, 
s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i 
treballadors. 



 

 

 

 

S'eliminaran productes d'autoservei com tovalloneres, escuradents, vinagreres, setrills, i altres utensilis 
similars, prioritzant monodosi d'un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.g) L'ús dels 
serveis pels clients s'ajustarà al que es preveu en l’art. 6.5. 

DELS SERVEIS I PRESTACIONS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS (CAP. V) 

Serveis i prestacions en matèria de serveis socials: art. 17 

 Els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el 
Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per 
a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència. Per a això, els centres on es dispensin aquests serveis i 
prestacions hauran d'estar oberts i disponibles per a l'atenció presencial a la ciutadania, sempre que 
aquesta sigui necessària, i sense perjudici que s'adoptin les mesures de prevenció i higiene establertes 
per les autoritats sanitàries. Quan sigui possible, es prioritzarà la prestació de serveis per via telemàtica, 
reservant l'atenció presencial per aquells casos en què resulta imprescindible. En tot cas, es garantirà la 
disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a 
persones amb discapacitat i/o en situació de dependència. 

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS I UNIVERSITARIS (Cap. VI) 

Reobertura dels centres educatius: art. 18 

 Podrà procedir-se a l'obertura dels centres educatius per a la seva desinfecció, condicionament i per a la 
realització de funcions administratives. Serà responsabilitat dels directors dels centres educatius 
determinar el personal docent i auxiliar necessari per a dur a terme les citades tasques. 

 Durant la realització de les tasques administratives s’ haurà de garantir una distància física de seguretat 
de dos metres. 

Mesures d'higiene i/o de prevenció en els centres educatius: art. 19 

Per al desenvolupament de les activitats previstes en l'article anterior, els centres educatius hauran de complir 
les següents mesures d'higiene i/o prevenció: 

a) Es durà a terme la neteja i desinfecció del centre en els termes previstos en l’art. 6. 
b) L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan sigui 

necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal 
exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat. 

c) Es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva circulació. 
d) Els llocs d'atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu 

i els usuaris. 
e) Els centres educatius hauran de proveir als seus treballadors del material de protecció necessari per a la 

realització de les seves funcions. 

Reobertura dels centres i laboratoris universitaris: art. 20 

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ (Cap. VIII) 

Reobertura gradual d'instal·lacions cientificotècniques. art. 21 

Celebració de seminaris i congressos científics o innovadors: art. 22 

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC DE LES BIBLIOTEQUES (CAP VIII) 

Reobertura de les biblioteques i serveis autoritzats: art. 23 



 

 

 

 

 Podrà procedir-se a l'obertura de les biblioteques, tant de titularitat pública com privada per a les 
activitats de préstec i devolució d'obres, lectura en sala, així com per a informació bibliogràfica i 
bibliotecària. No podran dur-se a terme activitats culturals, activitats d'estudi en sala o de préstec 
interbibliotecari, així com qualsevol altre servei destinat al públic. Així mateix, no es podrà fer ús dels 
ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques destinats per a l'ús públic dels ciutadans, així com de 
catàlegs d'accés públic en línia o catàlegs en fitxes de la biblioteca. 

 No obstant el que es preveu en l'apartat anterior, i pel que fa a la Biblioteca Nacional d'Espanya i a les 
biblioteques especialitzades o amb fons antics, únics, especials o exclosos de préstec domiciliari per 
qualsevol motiu, es podrà permetre la consulta de publicacions excloses de préstec domiciliari amb 
reducció d'aforament i només en els casos en què es consideri necessari. 

 Les obres seran sol·licitades pels usuaris i proporcionades pel personal de la biblioteca. Una vegada 
consultades, es dipositaran en un lloc apartat i separades entre si durant almenys catorze dies. 

 Les col·leccions en lliure accés romandran tancades al públic. 

Mesures d'higiene i/o de prevenció a les biblioteques: art. 24 

 Abans de la reobertura al públic de les biblioteques, el responsable de cadascuna d'elles haurà d'adoptar 
les següents mesures en relació amb les instal·lacions. 

a) Procedir a la neteja i desinfecció de les instal·lacions, mobiliari i equips de treball. 
b) En les zones d'accés i en els punts de contacte amb el públic, se situaran dispensadors de gels 

hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 
c) Instal·lació de pantalles protectores, mampares o panells de protecció quan escaigui. Així mateix, 

hauran de fixar-se marques en el terra per a indicar a les persones que es dirigeixin als llocs d'atenció 
al públic on han de col·locar-se per a respectar la distància mínima de seguretat. 

d) Tancar, emplafonar, instal·lar balises, acordonar o instal·lar altres elements de divisió per a impedir 
l'accés dels usuaris a les zones no habilitades per a la circulació dels usuaris. 

e) Clausurar els ordinadors d'ús públic, catàlegs d'accés públic en línia i altres catàlegs, que només podrà 
utilitzar el personal de la biblioteca. 

f) Habilitar un espai a la biblioteca per a dipositar, durant almenys catorze dies, els documents retornats 
o manipulats i disposar de carros suficients per al seu trasllat. 

 El responsable de cadascuna de les biblioteques haurà d'organitzar el treball de manera que es garanteixi 
que la manipulació de llibres i altres materials es realitza pel menor nombre de treballadors possibles. 

 El responsable de cadascuna de les biblioteques establirà una reducció de l'aforament al 30% per a 
garantir que es compleixen les mesures de distància social. 

 Per al desenvolupament de les activitats previstes les biblioteques hauran de complir les següents 
mesures d'higiene i/o prevenció: 

a) Es durà a terme la neteja i desinfecció del centre en els termes previstos en l’art. 6. 
b) L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan sigui 

necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat 
interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat. 

c) Els llocs d'atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors de la biblioteca 
i els usuaris. 

d) Sense perjudici del que es disposa en l’art. 24.f), no es desinfectaran els llibres i publicacions en paper. 
e) En les zones d'accés i en els punts de contacte amb el públic, se situaran dispensadors de gels 

hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 
f) En cas que els visitants hagin d'utilitzar els lavabos serà aplicable el que es preveu en l’art. 6.5. 

Mesures d'informació: art. 25 

 En les dependències de les biblioteques s'instal·laran cartells i altres documents informatius sobre les 
mesures higièniques i sanitàries per al correcte ús dels serveis bibliotecaris. La informació oferta haurà 
de ser clara i exposar-se en els llocs més visibles, com a llocs de pas, taulells i entrada de la biblioteca. 

 



 

 

 

 

CONDICIONS PER A L'OBERTURA AL PÚBLIC DELS MUSEUS (CAP. IX) 

Visites públiques als museus i mesures de control d'aforament: art.26 

 Els museus, de qualsevol titularitat i gestió, podran obrir les seves instal·lacions al públic per a permetre 
les visites a la col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç l'aforament previst per a 
cadascuna de les seves sales i espais públics. 

 En tot cas, els museus hauran d'adequar les seves instal·lacions per a garantir la protecció tant dels 
treballadors com dels ciutadans que els visitin. Entre altres mesures, es podrà establir l'alteració de 
recorreguts, l'ordenació d'entrades i sortides, o l'exclusió de sales que no permetin mantenir la distància 
mínima de seguretat Només estaran permeses les visites i no es permetrà la realització d'activitats 
culturals ni didàctiques. 

 L'ús dels elements museogràfics dissenyats per a un ús tàctil pel visitant estarà inhabilitat. Tampoc 
estaran disponibles per als visitants les audio-guies, fullets en sala o un altre material anàleg. 

 Les visites seran individuals, entenent com a tals tant la visita d'una persona com la d'una unitat familiar 
o unitat de convivència anàloga, sempre que es mantingui la distància de seguretat interpersonal de dos 
metres. 

 El límit d'aforament previst serà objecte de control tant en la venda en taquilles com en la venda online 
d'entrades. Per a això, si fos necessari, cada museu posarà a la disposició del públic un nombre màxim 
d'entrades per trams horaris. Es recomanarà la venda online de l'entrada i, en cas de compra en taquilla, 
serà aplicable el que es preveu en l’art. 6.6. 

 Tot el públic, inclòs el que espera per a accedir al museu, haurà de guardar una distància de seguretat 
interpersonal de dos metres, A aquest efecte, s'hauran de col·locar en el terra vinils o altres elements 
similars per a marcar aquesta distància en zones d'accés i espera. El personal d'atenció al públic recordarà 
als visitants la necessitat de complir aquestes pautes tant en les zones de circulació com a les sales 
d'exposició. 

 El servei de consigna no estarà disponible. 

 

Mesures preventives higiénico sanitàries per al públic visitant: art. 27 

 En les zones d'accés i en els punts de contacte amb el públic, com ara taquilles o taulells d'informació, se 
situaran dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats 
pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, per a l’ús dels visitants. 

 S'instal·laran mampares o elements de protecció similar en aquells punts com ara taquilles o taulells 
d'informació que impliquin un contacte directe entre treballadors i públic visitant. 

 Així mateix, haurà d'establir-se la senyalització necessària en els edificis i instal·lacions, i informar als 
ciutadans a través de les seves pàgines web i xarxes socials de les mesures de sanitat i higiene d'obligat 
compliment durant les visites, i de les quals corresponguin en el seu cas a les Administracions o entitats 
titulars o gestores d'aquests. 

 Es durà a terme una neteja i desinfecció periòdica del museu, a l'efecte del qual s'estarà al que es disposa 
en l’art. 6. No obstant això, s'hauran de valorar les superfícies a tractar revesteixin o no valor històric o 
artístic, adequant el producte desinfectant al bé cultural sobre el qual s’apliqui. En els procediments de 
neteja s'inclouran també les superfícies exteriors de vitrines que hagin pogut ser tocades pel visitant. 

 En cas que els visitants hagin d'utilitzar els lavabos, s'estarà al que es disposa en l’art. 6.5. 

Mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el personal dels museus: art. 28 

 Sense perjudici de l'aplicació immediata d'aquesta ordre, els titulars o gestors dels museus hauran 
d'establir les mesures de prevenció de riscos necessàries per a garantir que els treballadors, ja siguin 
públics o privats, puguin exercir les seves funcions en les condicions adequades, sent en tot cas d'aplicació 
les mesures generals de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. 

 



 

 

 

 

CONDICIONS EN LES QUALS HAN DE DESENVOLUPAR-SE LA PRODUCCIÓ I RODATGE D'OBRES AUDIOVISUALS 
(Cap. X) 

Article 29.  Activitats de producció audiovisual. 
Article 30. Mesures de prevenció i higiene enfront del *COVID-19 en matèria de producció audiovisual. 
Article 31. Condicions per a la realització de rodatges. 
Article 32. Elements de protecció, senyalització i informació sobre les condicions de desescalada. 

OBERTURA AL PÚBLIC DELS LOCALS I ESTABLIMENTS EN ELS QUALS ES DESENVOLUPIN ACTES I ESPECTACLES 
CULTURALS (Cap. XI) 

Reobertura dels locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals: art. 33 

 Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els locals i establiments en els quals es desenvolupin 
actes i espectacles culturals l'activitat dels quals s'hagués suspès sempre que no superin un terç de 
l'aforament autoritzat. A més, si es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones 
en total i, si són a l'aire lliure, aquest aforament màxim serà de dues-centes persones, i sempre que 
compleixin els requisits de la present ordre. 

Entrada, sortida i circulació de públic en establiments tancats i a l'aire lliure: art. 34 

 Respecte a les zones comunes de locals a l'aire lliure i les sales tancades on s'acomoda el públic, s'hauran 
de complir els següents requisits: 

a) Es recomanarà la venda online de l'entrada i, en cas de compra en taquilla, serà aplicable el que es 
preveu en l’art. 6.6. 

b) Es garantirà sempre que els espectadors estiguin asseguts i mantinguin la distància de seguretat 
fixada per les autoritats sanitàries. 

c) Es recomana, en funció de les característiques del local tancat o de l'espai a l'aire lliure, que totes les 
entrades i els seients estiguin degudament numerats, havent d'inhabilitar-se les butaques que no 
compleixin amb els criteris de distanciament físic, així com les no venudes. S'evitarà, en la mesura del 
possible, el pas de persones entre files, que suposi no respectar la distància de seguretat. 

d) S'establiran marques de distanciament en el terra en l'accés a la sala. 

e) L'obertura de portes es realitzarà amb antelació suficient per a permetre un accés escalonat, havent 
de fixar-se franges horàries adequades per a l'accés. 

f) No es lliurarà llibret ni programa ni una altra documentació en paper. 

g) Quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal, s'assegurarà que es disposa 
d'equips de protecció adequats al nivell de risc. 

h) La sortida del públic al final de l'espectacle ha de realitzar-se de manera escalonada per zones, 
garantint la distància entre persones. 

 En els espectacles es recomana que no existeixin pauses intermèdies. En el cas que sigui inevitable, aquest 
descans haurà de tenir la durada suficient perquè la sortida i entrada durant el descans també sigui 
escalonada i amb els mateixos condicionaments que l'entrada i sortida de públic. 

 No es prestaran serveis complementaris, com ara botigues, cafeteria o guarda-roba. 

 Es realitzaran, abans i després de la representació, avisos que anunciïn i recordin les mesures d'higiene i 
distanciament. 

 Sempre que sigui possible, la distància entre els treballadors de sala i el públic durant el procés d'atenció 
i acomodació serà d'aproximadament dos metres. 

 

Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar per al públic que acudeixi a aquests establiments: art. 35 

 Els establiments i locals, tancats o a l'aire lliure, que obrin al públic realitzaran, la neteja i desinfecció 
almenys una vegada al dia, prèvia a l'obertura al públic i, en cas de realitzar diverses funcions, abans de 



 

 

 

 

cadascuna d'elles, conforme a l'indicat en l’art. 6. Així mateix, l'establiment haurà de procedir a la neteja 
i desinfecció les amb molta condícia a l'inici i al final de cada representació, així com després dels 
intermedis o pauses. 

 Els establiments, locals i espais a l'aire lliure hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de 
gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, 
en l'entrada de l'establiment, local o espai, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

Mesures de protecció comunes als col·lectius artístics. art. 36 

A més de les mesures generals d'higiene i prevenció previstes en aquesta ordre seran aplicables als col·lectius 
artístics als quals es refereix aquest capítol les següents mesures: 

a) Quan hi hagi diversos artistes simultàniament en l'escenari, la direcció artística procurarà que es 
mantingui la distància sanitària de seguretat en el desenvolupament de l'espectacle. 

b) En aquelles actuacions o espectacles en els quals no pugui mantenir-se aquesta distància de seguretat, ni 
l'ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc, com és el cas dels actors i actrius, s'atendrà mesures 
de seguretat dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats 
sanitàries. 

c) Tant en les representacions com en els assajos es garantirà la neteja i desinfecció de totes les superfícies 
i instruments amb les quals puguin entrar en contacte els artistes abans de cada assaig. El vestuari no es 
compartirà en cap moment per diferents artistes si no s'ha realitzat una neteja i desinfecció prèvia 
d'aquest. 

Mesures de prevenció de riscos per al personal tècnic: art. 37 

 Els equips o eines de comunicació hauran de ser personals i intransferibles, o, les parts en contacte directe 
amb el cos de la persona, disposaran d'elements substituïbles. 

 Aquells equips que hagin de ser manipulats per diferent personal, hauran de ser desinfectats abans de 
cada ús. 

 En aquells treballs que hagin de ser desenvolupats per més d'una persona, i no es pugui mantenir la 
distància de seguretat, tots els treballadors implicats hauran d'utilitzar els equips de protecció adequats 
al nivell de risc. 

CONDICIONS EN LES QUALS HA DE DESENVOLUPAR-SE L'ACTIVITAT ESPORTIVA PROFESSIONAL I FEDERADA 
(Cap XII) 

Obertura dels Centres d'Alt Rendiment: art. 38 
Desenvolupament d'entrenament mitjà en Lligues Professionals: art. 39 
Mesures comunes per a l'obertura de Centres d'Alt Rendiment i Desenvolupament d'Entrenaments Mitjans 
en Lligues professionals: art. 40 

Obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure: art. 41 

 Es podrà procedir a l'obertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure per a la realització d'activitats 
esportives amb les limitacions següents:  

 Podrà accedir a les mateixes qualsevol ciutadà que desitgi realitzar una pràctica esportiva, inclosos 
els esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic 
federatiu. 

 Es considera instal·lació esportiva a l'aire lliure, tota aquella instal·lació esportiva descoberta, amb 
independència que es trobi situada en un recinte tancat o obert, que manqui de sostre i parets 
simultàniament, i que permeti la pràctica d'una modalitat esportiva. Queden excloses del que es 
disposa en aquest article les piscines i les zones d'aigua. 

 Abans de la reobertura de la instal·lació es durà a terme la seva neteja i desinfecció. 

 L'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació. Per 
a això, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. 



 

 

 

 

 En les instal·lacions esportives a l'aire lliure, es podrà permetre la pràctica esportiva individual o 
aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de dues persones en el cas de 
modalitats així practicades, sempre sense contacte físic mantenint les degudes mesures de seguretat 
i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat de dos metres. Així mateix, es respectarà el 
límit del 30% de capacitat d'aforament d'ús esportiu en cada instal·lació, tant per a l'accés, com 
durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones i que 
compleixi amb les mesures de seguretat i protecció sanitària. 

 Únicament podrà accedir amb els esportistes un entrenador en el cas que resulti necessari, 
circumstància que haurà d'acreditar-se degudament, amb excepció de les persones amb discapacitat 
o menors que requereixin la presència d'un acompanyant. 

 Es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d'acord amb l'assenyalat en l'article 6. Així 
mateix, a la finalització de cada torn es procedirà a la neteja de les zones comunes i, en cada torn, s'haurà 
de netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús. En finalitzar la jornada es procedirà a la 
neteja de la instal·lació, reduint-se la permanència del personal al número mínim suficient per a la 
prestació adequada del servei. 

 En tot cas, els titulars de la instal·lació hauran de complir amb les normes bàsiques de protecció sanitària 
del Ministeri de Sanitat. Si en la instal·lació esportiva es realitzen altres activitats, o es presten altres 
serveis addicionals no esportius, hauran de complir amb la normativa específica que en cada cas 
correspongui. 

Activitat esportiva individual amb cita prèvia en centres esportius: art. 42 

 Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pública o privada, podran oferir serveis esportius dirigits 
al desenvolupament d'activitat esportiva amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia, amb les 
limitacions recollides en aquest article. 

 Amb caràcter previ a la seva reobertura, es procedirà a la neteja i desinfecció del centre. 

 Així mateix, periòdicament es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d'acord amb 
l'assenyalat en l’art. 6. 

 L'activitat esportiva s'organitzarà de manera individualitzada, sense contacte físic, per torns prèviament 
estipulats, i de manera que s'eviti l'acumulació de persones en els accessos, tant a l'inici com a la 
finalització del torn. 

 L'activitat esportiva individualitzada només permetrà l'atenció a una persona per entrenador i per torn. 
Si el centre compta amb diversos entrenadors podrà prestar-se el servei individualitzat a tantes persones 
com entrenadors disposi, no podent en cap cas superar 30% de l'aforament d'usuaris, ni minorar la 
distància de seguretat de dos metres entre persones. 

 En cap cas s'obriran als usuaris els vestuaris i zones de dutxes, podent habilitar-se, en els casos 
estrictament necessaris, espais auxiliars. L'ocupació màxima d'aquests espais serà d'una persona, excepte 
en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la 
utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció dels referits espais 
immediatament després de cada ús, així com a la finalització de la jornada, per al que se seguirà el que es 
preveu en l'article 6. 

Caça i pesca esportiva: art. 43 

 El que es preveu en aquest capítol no serà aplicable a la caça i pesca esportiva. 

OBERTURA AL PÚBLIC DELS HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS (Cap XIII) 

Obertura d'hotels i allotjaments turístics (art. 44) 

 Podran reobrir al públic els hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic 
en virtut de l'Ordre SND/257/2020, amb les limitacions i condicions establertes en els apartats següents. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd257/con


 

 

 

 

 Als serveis de restauració i cafeteries dels hotels i allotjaments turístics se'ls aplicarà amb caràcter general 
el que s'estableix en el capítol IV. No obstant això, exclusivament per als clients allotjats, es prestarà servei 
de restauració i qualsevol altre servei que resulti necessari per a la correcta prestació del servei 
d'allotjament. Aquests serveis no es prestaran en les zones comunes de l'hotel o allotjament turístic, que 
romandran tancades. La prestació d'aquests serveis haurà d'observar les mesures i instruccions sanitàries 
de protecció i de distància de seguretat interpersonal. 

 No estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons 
d'esdeveniments i de tots aquells espais anàlegs que no siguin imprescindibles per a l'ús d'hostalatge de 
l'hotel o de l'allotjament turístic. 

 L'ús del lavabos pels clients s'ajustarà al que es disposa en l’art. 6.5. 

 Aquelles zones que no estiguin en ús hauran de comptar amb una clara identificació d'accés restringit o 
clausurades totalment. 

 El que es preveu en aquesta ordre s'entendrà sense perjudici del que s'estableix en l'Ordre 
TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments 
turístics i s'adopten disposicions complementàries. 

Mesures d'higiene i/o prevenció exigibles als hotels i allotjaments turístics: art. 45 

 Hauran d'existir cartells informatius en els idiomes més habituals dels clients exposant les condicions 
restrictives d'ús de les instal·lacions i les normes d'higiene a observar en relació amb la prevenció de 
contagis. 

 En les zones de recepció o consergeria haurà de garantir-se la deguda separació de dos metres entre 
treballadors i amb els clients. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s'hauran d'utilitzar els 
equips de protecció adequats al nivell de risc. 

 En aquells punts d'atenció al client on es prevegin aglomeracions o cues puntuals es marcaran en el terra 
els espais de manera que es respectin la distància mínima de dos metres entre persones. 

 Es realitzarà la corresponent desinfecció d'objectes després de la seva manipulació pel client o entre 
treballadors i es disposarà de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i 
registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectants de superfícies. 

 Per a les unitats d'allotjament es disposarà d'un procediment documentat de neteja, d'acord amb les 
mesures generals de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries, 
incloent els procediments de reposició i retirada de residus dels allotjaments, en cas d'oferir-se aquests 
serveis, i el condicionament d'habitacions o habitatges després de la sortida del client on es concreti per 
a cada element a netejar en una unitat d'allotjament, l'ordre en el qual s'haurà de fer, i el material i el 
producte químic a utilitzar, l'equip de protecció adequat al nivell de risc a emprar en cada tasca, i 
processament del material i producte de neteja després del seu ús. 

 Prèvia obertura de l'establiment serà necessari realitzar una neteja de les instal·lacions, incloent les zones 
de pas, zones de servei, habitacions, parcel·les i habitatges. 

 Es netejaran i desinfectaran almenys cada dues hores durant els seus corresponents períodes d'ús tots 
els objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser manipulades o contaminades per 
diferents persones, com ara botoneres d'ascensors o màquines, passamans d'escales, tiradors de portes, 
timbres, aixetes de lavabos compartits. 

Mesures d'higiene i/o prevenció per als clients: art. 46 

 S’haurà de garantir en tot moment que el client estigui informat sobre les condicions restrictives que li 
apliquin en l'ús de les instal·lacions. Es garantirà que el client coneix, abans de la confirmació de la reserva 
i durant la seva estada en l'allotjament (en format escrit i en idioma comprensible pel client), les normes 
especials que regiran en l'establiment. 

 L'hotel o allotjament turístic haurà de posar a la disposició dels clients dispensadors de gels 
*hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en 
tot cas a l'entrada de l'hotel o allotjament turístic, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/23/tma277/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/23/tma277/con


 

 

 

 

CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS DE TURISME ACTIU I NATURALESA (Cap XIV) 

Turisme actiu i de naturalesa: art. 47 

 Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups d'un màxim de fins a deu 
persones, per empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració 
competent, en les condicions previstes en els següents apartats. Aquestes activitats es concertaran, 
preferentment, mitjançant cita prèvia. 

 Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat, 
les zones comunes de la qual hauran de romandre tancades al públic, excepte les corresponents a la zona 
de recepció i, en el seu cas, serveis i vestuaris, que hauran de disposar de sabó desinfectant per a la 
rentada de mans i/o gels *hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel 
Ministeri de Sanitat. 

 L'ús dels lavabos pels clients s'ajustarà al que es preveu en l’art. 6.5. 

 En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Quan no es pugui 
mantenir la distància de seguretat, s'hauran d'utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc. 

 L'equipament necessari per a facilitar l'activitat es desinfectarà d'acord amb les mesures higiènic-
sanitàries establertes després de cada ús pel client. 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES MESURES D'AQUESTA ORDRE (DA 1a) 

 Els SERVEIS D'INSPECCIÓ MUNICIPALS, autonòmics o de policia especial, en l'àmbit de les seves 
competències, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquesta ordre, 
corresponent la instrucció dels procediments sancionadors que procedeixin a les autoritats competents, 
d'acord amb la legislació sectorial aplicable. 

RESTRICCIÓ A LES ACCIONS COMERCIALS AMB RESULTAT D'AGLOMERACIONS (DA 2a) 

 Els establiments no podran anunciar ni dur a terme accions comercials que puguin donar lloc a 
aglomeracions de públic, tant dins de l'establiment comercial com en els seus voltants. 

 Aquesta restricció no afectarà les vendes en rebaixa ni tampoc vendes en oferta o promoció que es 
realitzin a través de la pàgina web. 

 

ORDRES I INSTRUCCIONS EN DESENVOLUPAMENT O APLICACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA (DA 3a) 

 El que es preveu en les ordres i instruccions aprovades en desenvolupament o aplicació de l'estat d'alarma 
declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, seran aplicable a les unitats territorials de la fase 1 del Pla per 
a la transició cap a la nova normalitat en tot allò que no s'oposi o contradigui al que s'estableix en la 
present ordre. 

 

DEROGACIÓ NORMATIVA (Disposició derogatòria única) 

 Queda derogada l'Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades 
restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista 
i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els territoris menys afectats 
per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDRE SND/370/2020, DE 25 D'ABRIL, SOBRE LES CONDICIONS EN LES QUALS HAN DE 
DESENVOLUPAR-SE ELS DESPLAÇAMENTS PER PART DE LA POBLACIÓ INFANTIL DURANT LA SITUACIÓ DE 
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 (DF 1a) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200425&tn=1
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd386/con


 

 

 

 

 S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 1 de l'article 2 amb la següent redacció: 

«Les comunitats autònomes i ciutats autònomes podran acordar en el seu àmbit territorial que la franja 
horària a la qual es refereix el paràgraf anterior comenci fins a dues hores abans i acabi fins a dues hores 
després, sempre que no s'incrementi la durada total d'aquesta franja». 

 

ORDRE SND/380/2020, DE 30 D'ABRIL, SOBRE LES CONDICIONS EN LES QUALS ES POT REALITZAR ACTIVITAT 
FÍSICA NO PROFESSIONAL A L'AIRE LLIURE DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA 
COVID-19 (DF 2a) 

 Es modifica l'art. 2.2, que queda redactat en els següents termes: 

 

Art. 2. Desplaçaments permesos per a la pràctica d'activitat física 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

2. A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre, queda 
permesa la pràctica no professional de qualsevol esport 
individual que no requereixi contacte amb tercers, així 
com els passejos. 

Aquestes activitats es podran realitzar una vegada al dia i 
durant les franges horàries previstes en l'article 5. 

2. A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre, queda 
permesa la pràctica no professional dels esports 
individuals que no requereixin contacte amb tercers, així 
com els passejos. Aquestes activitats es podran realitzar 
una vegada al dia i durant les franges horàries previstes en 
l'article 5. 

No es troba inclosa dins d'aquesta habilitació la pràctica 
de la pesca i caça esportiva. 

 

 Es modifica l’art. 5.2, que queda redactat en els següents termes: 

 

Art. 5.Franges horàries 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

2. Les franges horàries previstes en aquest article no seran 
aplicable a aquells municipis i ens d'àmbit territorial 
inferior al municipi que administrin nuclis de població 
separats amb una població igual o inferior a 5.000 
habitants, en els quals la pràctica de les activitats 
permeses per aquesta ordre es podrà dur a terme entre 
les 6.00 hores i les 23.00 hores 

2. Les comunitats autònomes i ciutats autònomes 
podran acordar que, en el seu àmbit territorial, les 
franges horàries previstes en aquest article comencin 
fins a dues hores abans i acabin fins a dues hores 
després, sempre que no s'incrementi la durada total 
d'aquestes franges. 

Les franges horàries previstes en aquest article no seran 
aplicable a aquells municipis i ens d'àmbit territorial 
inferior al municipi que administrin nuclis de població 
separats amb una població igual o inferior a 5.000 
habitants, en els quals la pràctica de les activitats 
permeses per aquesta ordre es podrà dur a terme entre 
les 6.00 hores i les 23.00 hores. 

 

ORDRE SND/388/2020, DE 3 DE MAIG, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER A L'OBERTURA AL 
PÚBLIC DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS, I L'OBERTURA D'ARXIUS, AIXÍ COM PER A LA PRÀCTICA DE 
L'ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT. (DF 3a) 

PLANS ESPECÍFICS DE SEGURETAT, PROTOCOLS ORGANITZATIUS I GUIES (DF 5a) 

 Les mesures disposades per la present ordre podran ser completades per plans específics de seguretat, 
protocols organitzatius i guies adaptats a cada sector d'activitat, que aprovin les Administracions 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4767&p=20200501&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4767&p=20200501&tn=1#a5


 

 

 

 

Públiques o els seus organismes dependents o vinculats, una vegada escoltades les parts implicades, així 
com per aquells que siguin acordats en l'àmbit empresarial entre els propis treballadors, a través dels 
seus representants, i els empresaris o associacions i patronals de cada sector. 

 

 

 

Barcelona, 9 de maig de 2020 


