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Nota informativa de l’ORDRE SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per 
a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap 
a una nova normalitat (BOE núm. 146, de 23-05-2020) 

 

En el moment actual, Espanya ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de 
restricció de la mobilitat i del contacte social. Així, el passat 28 d'abril de 2020 el Consell de Ministres va 
adoptar el Pla per a la transició cap a una nova normalitat que estableix els principals paràmetres i instruments 
per a la consecució de la normalitat. Aquest procés articulat en quatre fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual 
i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de 
l'impacte de les mesures adoptades. 

D'acord amb l’art. 7 del RD 537/2020, de 22 de maig, en el cas que s'acordi la progressió a fase II o posterior 
en un determinat àmbit territorial, les administracions educatives podran disposar la flexibilització de les 
mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la 
formació, corresponent-los així mateix l'execució d'aquestes mesures. 

La present tindrà efectes plens des de les 00.00 hores del dia 25-05- de 2020 i mantindrà la seva eficàcia 
durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues 

Davant l'evolució epidemiològica positiva i l'oportú compliment dels criteris establerts, procedeix modificar 
diverses ordres ministerials per a una gestió més eficient de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 L'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus 
en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha permès atendre la gestió dels residus 
domèstics i sanitaris en contacte amb la COVID-19, en la mesura en què la incidència de la malaltia 
s'atenua i s'avança cap a la fase de nova normalitat, es fa convenient recuperar la pràctica habitual 
en matèria de gestió de residus de competència municipal, al mateix temps que es manté cert grau 
de flexibilitat perquè les autoritats competents puguin adequar les mesures de gestió a l'evolució de 
la situació. Així, s'introdueix una nova disposició final que modifica l'Ordre permetent de nou la 
separació manual de residus de la fracció resta sempre que es disposi dels equips i mesures de 
protecció adequats per a això, i es recupera la notificació prèvia per als trasllats de residus entre 
comunitats autònomes. 

 Es modifica l'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, 
amb la finalitat afegir més noves mesures de flexibilització. En concret, s'estima necessària l'adopció 
d’aquelles que permetin recuperar gradualment les activitats complementàries en el sector del 
transport ferroviari i urbà, que ha estat considerat essencial des de l'inici de la pandèmia. En aquest 
sentit, la formació pràctica presencial és indispensable per a l'acompliment de les professions lligades 
a tots els tipus d'explotacions ferroviàries, ja que és la manera com el personal consolida les habilitats 
i coneixements necessaris per mitjà de l'execució in situ de les tasques pròpies de la seva professió. 
Es tracta, per tant, d'una formació que es realitza principalment en entorns laborals i que, per tant, 
ha d'estar sotmesa a restriccions més similars a les de l'acompliment en el sector transports que a la 
del sector educatiu. 

 Addicionalment, s'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en 
edificis existents establerta per l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril en totes les unitats territorials 
en fase I i posteriors. 

 També, es modifica l'annex de la citada ordre disposant les noves unitats territorials que progressen 
a fase 1. 

 D'altra banda, es modifica l’Ordre SND/414/2020, de 16 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 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, amb la finalitat d'establir 
noves mesures de flexibilització. Així, entre altres aspectes: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243&p=20200523&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200516&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4424
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200516&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200516&tn=1
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 s'habilita a les administracions educatives perquè en el seu àmbit territorial decideixin sobre la 
conveniència de reprendre l'educació no universitària amb caràcter presencial, així com la 
determinació de les condicions per al desenvolupament d'aquesta activitat.  

 Igualment, es permet la reobertura d'altres centres educatius, com ara acadèmies o autoescoles, 
guardant les oportunes mesures d'higiene i prevenció.  

 Es permet la reobertura dels parcs naturals sempre que no se superi el 20% de l'aforament 
màxim permès, així com dels telefèrics, que hauran de limitar la capacitat de cada cabina al 50% 

 

A continuació detallem aquells aspectes de més interès pel món local:   

Modificació de l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de 
residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (art. 1): 

 Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'apartat segon que queden redactats de la següent manera: 

Apartat segon. Instruccions de gestió de residus 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

4. La gestió de la fracció resto recollida conforme a 
l'apartat segon.1 es realitzarà de la següent manera: 
a) Respecte de la fracció resto recollida: 
1r No es procedirà en cap cas a l'obertura manual de les 
bosses de fracció resto en instal·lacions de recollida ni de 
tractament. 
2n Es destinaran a incineració, preferiblement, o a 
abocador. 
3r En cas que es duguin a terme tractaments previs a la 
seva incineració o dipòsit en abocador, es realitzaran de 
manera automàtica, admetent-se selecció manual només 
per a la separació de voluminosos, metàl·lics o altres 
residus que no vagin en bosses i sigui imprescindible 
separar, sempre que s'adoptin totes les mesures de 
seguretat necessàries. 
A aquest efecte, i en cas que sigui necessari, les 
instal·lacions industrials de fabricació de ciment 
autoritzades per a coincinerar residus hauran de procedir 
a la incineració de la fracció resto a requeriment de les 
autoritats competents. 
b) La recuperació de materials només es realitzarà de 
manera automàtica; per a extremar la seguretat, les 
autoritats competents podran acordar que els materials 
quedin emmagatzemats durant almenys setanta-dues 
hores. 
c) Tant per a la recollida de residus com en totes les 
plantes que rebin aquestes bosses es desenvoluparan 
protocols específics per a la protecció dels treballadors i la 
desinfecció d'equips i vehicles, o es revisaran els existents 
amb el mateix objectiu, i es dotarà dels equips de 
protecció individual (EPI) necessaris per als treballadors. 
5. La gestió dels residus en contacte amb la COVID-19 
procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, 
laboratoris, o d'establiments similars, així com d'aquells 
derivats de la desinfecció d'instal·lacions, es realitzarà de 
la següent manera: 
Els residus en contacte amb la COVID-19 com a guants, 
màscares, bates, etc., es consideraran com a residus 

4. La gestió de la fracció resta recollida conforme a 
l'apartat segon.1 es realitzarà de la següent manera: 
a) Respecte de la fracció resta recollida: 
1r No es procedirà en cap cas a l'obertura manual de les 
bosses de fracció resta en instal·lacions de recollida. 
2n Les autoritats competents de les comunitats 
autònomes podran resoldre destinar-la a incineració, 
preferiblement, o a abocador sense tractament previ en 
tant ho estimin convenient, però no abans de l'inici de la 
següent fase del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat que si escau procedeixi. 
3r En cas que es duguin a terme tractaments previs a la 
seva incineració o dipòsit en abocador, podran realitzar-
se tant de manera automàtica com manual, sempre que 
s'adoptin totes les mesures de seguretat necessàries. 
A aquest efecte, i en cas que sigui necessari, les 
instal·lacions industrials de fabricació de ciment 
autoritzades per a coincinerar residus hauran de procedir 
a la incineració de la fracció resta a requeriment de les 
autoritats competents. 
b) Les autoritats competents podran acordar que els 
materials recuperats quedin emmagatzemats durant 
almenys setanta-dues hores. 
c) Es desenvoluparan protocols específics per a la 
protecció dels treballadors i la desinfecció d'equips i 
vehicles tant per a la recollida de residus com per a la 
seva gestió en les plantes que els rebin, o bé es revisaran 
els protocols ja existents amb la mateixa finalitat, i es 
dotarà dels equips de protecció individual (EPI) 
necessaris als treballadors. 
5. La gestió dels residus en contacte amb la COVID-19 
procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, 
laboratoris, o d'establiments similars, així com d'aquells 
derivats de la desinfecció d'instal·lacions, es realitzarà de 
la següent manera: 
Els residus en contacte amb la COVID-19 com els guants, 
màscares, bates, etc., es consideraran com a residus 
infecciosos i es gestionaran com a tals, segons el que es 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3973&p=20200523&tn=1#se
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infecciosos i es gestionaran com a tals, segons el que es 
disposa per als mateixos en la regulació autonòmica sobre 
residus sanitaris. 
S'haurà de maximitzar l'ompliment dels contenidors 
disponibles en aquests centres per a cadascun dels tipus 
de residus generats, evitant lliurar-los als gestors 
autoritzats sense optimitzar la seva capacitat, de manera 
que s'aconsegueixi així una gestió el més eficient possible. 
Les autoritats competents podran requerir el treball 
coordinat de les empreses de gestió d'aquests residus per 
a cobrir les necessitats d'aquests centres, així com la 
posada a la disposició de naus o terrenys de tercers per a 
l'emmagatzematge de contenidors quan els gestors trobin 
dificultats de gestió a causa de l'acumulació d'aquests. 
Aquests emmagatzematges hauran de complir els mínims 
que les autoritats competents estableixin. 
En cas que fos necessari, les instal·lacions industrials de 
fabricació de ciment autoritzades per a coincinerar 
residus hauran de procedir a la incineració d'aquests 
residus a requeriment de les autoritats competents. 
Pel que fa al trasllat d'aquests residus, excepcionalment, i 
en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial 
decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el 
trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, no 
s'exigirà la notificació prèvia requerida en l'article 8 del 
citat reial decret, tant entre comunitats autònomes com a 
l'interior del territori d'una Comunitat Autònoma. 

disposa especialment per ells en la regulació autonòmica 
sobre residus sanitaris. 
S'haurà de maximitzar l’encabiment dels contenidors 
disponibles en aquests centres per a cadascun dels tipus 
de residus generats, evitant lliurar-los als gestors 
autoritzats sense optimitzar la seva capacitat, de manera 
que s'aconsegueixi així una gestió el més eficient possible. 
Les autoritats competents podran requerir el treball 
coordinat de les empreses de gestió d'aquests residus per 
a cobrir les necessitats d'aquests centres, així com la 
posada a disposició naus o terrenys de tercers per a 
l'emmagatzematge de contenidors quan els gestors trobin 
dificultats de gestió a causa de l'acumulació d'aquests 
residus. Aquests emmagatzematges hauran de complir els 
mínims que les autoritats competents estableixin. 
En cas que fos necessari, les instal·lacions industrials de 
fabricació de ciment autoritzades per a coincinerar 
residus o les instal·lacions d'incineració de residus 
municipals hauran de procedir a la incineració d'aquests 
residus a requeriment de les autoritats competents. 

 

 L'apartat tercer queda redactat de la següent manera: 

Apartat tercer. EPIs associats a la gestió dels residus de competència municipal i els regulats en l'apartat segon.5. 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

A fi de que puguin dur-se a terme els serveis essencials de 
recollida i tractament dels residus de competència 
municipal i els regulats en l'apartat segon.5, es garantirà 
el subministrament de EPIs (especialment roba, guants i 
màscares) per a aquestes finalitats. 
Per a això, les autoritats competents realitzaran una 
avaluació de les quantitats necessàries i duran a terme les 
gestions oportunes per a posar-los a la disposició dels 
referits serveis, tot això en funció de les disponibilitats 
existents i tenint en compte les necessitats de les 
institucions sanitàries i altres serveis públics. 
Cada comunitat autònoma designarà l'autoritat 
competent al qual es dirigiran les entitats locals per a 
sol·licitar els EPIs. 

A fi que puguin dur-se a terme els serveis essencials de 
recollida i tractament dels residus de competència 
municipal i els regulats en l'apartat segon.5, les empreses 
que prestin aquests serveis dotaran als treballadors dels 
equips de protecció individual (EPI) necessaris. 

 

 S'inclou un nou apartat tercer bis amb la següent redacció: 

«Tercer bis. Gestió de residus sense tractament previ. 

En els casos en els quals en una comunitat autònoma els residus de la fracció resta s'hagin destinant a incineració 
o a abocador sense tractament previ a l'empara del que es preveu en aquesta ordre, es podrà continuar gestionant 
aquests residus d'aquesta manera fins el moment en què la qual la totalitat de la unitat territorial a la qual la 
instal·lació presta servei superi la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, tret que les autoritats 

competents de les comunitats autònomes estableixin un termini màxim inferior.» 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3973&p=20200523&tn=1#te
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Modificació de l'Ordre TMA/379/2020, de 30 d'abril, per la qual s'estableixen criteris d'aplicació del Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, en les activitats formatives de personal 
ferroviari, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (art. 2): 

 S'afegeix una nova DA única, que queda redactada en els següents termes: 

«Disposició addicional única. Aplicació a altres sistemes ferroviaris convencionals, de ferrocarril lleuger o 
metropolità, o tramviaris de competència no estatal. 

1. Es permetrà en tot el territori nacional la formació presencial per al personal destinat a reforçar activitats i serveis 
essencials, que pertanyen a sistemes ferroviaris de competència no estatal, ja siguin convencionals, lleugers, 
metropolitans o tramviaris. 

2. Aquesta formació s'impartirà, en tot cas, d’acord a les condicions assenyalades per les autoritats sanitàries i els 
serveis de prevenció de riscos laborals i protecció de la salut dels treballadors.  

Modificació de l'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 (art. 3). 

 Es modifica l'apartat 1 de l'article 2 que queda redactat com segueix: 

Art. 2. Àmbit d’aplicació 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

1. Aquesta ordre serà aplicable a les activitats objecte de 
la mateixa que es desenvolupin en les unitats territorials 
que consten en l'annex, així com a les persones que 
resideixin en aquestes unitats, d'acord amb el que es 
preveu en el segon paràgraf de l'article 3 del Reial decret 
514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat 
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de 
març. 

Sense perjudici de l'anterior, el que es preveu en els 
Capítols VIII, IX, X i XI, així com el que es disposa en els 
articles 41 i 42, no serà aplicable respecte de les unitats 
territorials contemplades en l'apartat quinze de l'annex, i 
el que es disposa en l'article 22 no serà aplicable respecte 
de les unitats territorials contemplades en l'apartat vuit 
de l'annex. 

1. Aquesta ordre serà aplicable a les activitats que 
s’expliciten i que es desenvolupin en les unitats territorials 
que consten en l'annex, així com a les persones que 
resideixin en aquestes unitats, d'acord amb el que es 
preveu en el segon paràgraf de l'article 3 del Reial decret 
514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat 
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de 
març. 

Sense perjudici del que s’ha exposat, el que es preveu en 
l'article 22 no serà aplicable respecte de les unitats 
territorials contemplades en l'apartat vuit de l'annex. 

 

 Es modifica l'apartat 3 de l'article 7, que queda redactat de la següent manera: 

Art. 7. Llibertat de circulació 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

3. En el cas de les unitats territorials previstes en l'apartat 
quinze de l'annex, es permet la mobilitat interterritorial 
entre municipis confrontants de trànsit habitual per a la 
realització d'activitats socioeconòmiques 

3. En el cas de les unitats territorials previstes en l'apartat 
quinze de l'annex de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de 
maig, es permet la mobilitat interterritorial entre 
municipis confrontants de trànsit habitual per a la 
realització d'activitats socioeconòmiques. 

 

 Es modifica l'apartat 2 de l'article 10 que queda redactat en els següents termes: 

Art. 10. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats. 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/tma379/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#a1-2
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2. En el cas d'establiments i locals comercials que es trobin 
dins de parcs o centres comercials, podran procedir a la 
seva reobertura al públic sempre que tinguin una 
superfície útil d'exposició i venda al públic igual o inferior 
a 400 metres quadrats o fitin la mateixa a aquest llindar, i 
comptin amb accés directe i independent des de la via 
pública 

 

2. En el cas d'establiments i locals comercials que es trobin 
dins de parcs o centres comercials, podran procedir a la 
seva reobertura al públic sempre que tinguin una 
superfície útil d'exposició i venda al públic igual o inferior 
a 400 metres quadrats o senyalin aquest llindar, i comptin 
amb accés directe i independent des de l'exterior del parc 
o centre comercial. 

 

 S'introdueix un nou apartat 9 a l'article 26 (visites públiques als museus i mesures de control de 
l’aforament) amb la següent redacció: 

«9. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar 
el percentatge d'aforament previst en l'apartat 1 d'aquest article, sempre que la capacitat no sigui inferior al 
trenta per cent ni superior al cinquanta per cent.» 

 Es modifica l'article 33, que queda redactat en els següents termes: 

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

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

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 
després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del 
que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, 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, l'aforament màxim autoritzat 
serà de dues-centes persones, sense perjudici del que es 
disposa en el paràgraf següent, i sempre que compleixin 
els requisits de la present ordre. 
Seran aplicable les següents especialitats: 
a) En les unitats territorials contemplades en l'apartat vuit 
de l'annex, l'aforament màxim autoritzat serà de vint 
persones en llocs tancats i cent persones a l'aire lliure. 
b) En les unitats territorials contemplades en l'apartat deu 
de l'annex, l'aforament màxim autoritzat serà de trenta 
persones, tant en llocs tancats com a l'aire lliure. 
c) En la unitat territorial contemplada en l'apartat tretze 
de l'annex, l'aforament màxim autoritzat en llocs a l'aire 
lliure serà de cinquanta persones. 

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 
després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del 
que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, 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, l'aforament màxim autoritzat 
serà de dues-centes persones, sense perjudici del que es 
disposa a continuació, i sempre que es compleixin els 
requisits de la present ordre. 
Seran aplicable les següents especialitats: 
a) En les unitats territorials contemplades en l'apartat vuit 
de l'annex, l'aforament màxim autoritzat serà de vint 
persones en llocs tancats i cent persones a l'aire lliure. 
b) En les unitats territorials contemplades en l'apartat deu 
de l'annex, l'aforament màxim autoritzat serà de trenta 
persones, tant en llocs tancats com a l'aire lliure. 

 

 S'inclou un nou Capítol XVI, que queda redactat en els següents termes: 

«CAPÍTOL XVI. Condicions per al desenvolupament d'activitats de formació pràctica presencial per a 
personal ferroviari 
Article 51. Condicions per al desenvolupament d'activitats de formació pràctica presencial per a personal ferroviari. 
1. Es permetrà la formació pràctica presencial per a personal ferroviari, sobre el seu lloc de treball, que ja tingui 
una vinculació laboral amb les entitats del sector. 
2. Aquesta formació presencial pràctica s'impartirà, en tot cas, subjecta a les condicions assenyalades per les 
autoritats sanitàries i els serveis de prevenció de riscos laborals i protecció de la salut dels treballadors de les 
entitats ferroviàries i dels centres de formació implicats, per a evitar el risc de contagis i assegurar el distanciament 
social durant l'exercici professional en el transport ferroviari. 
3. El que es preveu en aquest article serà aplicable a la formació de personal d'altres sistemes ferroviaris de 
competència no estatal, ja siguin convencionals, lleugers, metropolitans o tramviaris.» 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#a2-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#a3-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#cx-7
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 S'introdueix una nova disposició addicional quarta amb la següent redacció: 

«Disposició addicional quarta. Mesures de flexibilització per als desplaçaments de la població infantil i pràctica de 
l'activitat física no professional. 

No seran aplicable als desplaçaments de la població infantil i a la pràctica de l'activitat física no professional les 
limitacions respectivament previstes en els articles 3.1 de l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, i 2.3 de l'Ordre 
SND/380/2020, de 30 d'abril, havent de subjectar-se la pràctica d'aquestes activitats al que s'estableix en l'article 
7.2 de la present ordre.» 

 S'introdueix una nova disposició addicional cinquena amb la següent redacció: 

«Disposició addicional cinquena. Condicions per al desenvolupament d'activitats relacionades amb obres 
d'intervenció en edificis. 

1. S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents establerta per 
l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres 
d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi per la COVID-19 per a persones no 
relacionades amb aquesta activitat. 

2. En la realització de les obres a què es refereix l'apartat anterior es garantiran en tot cas les mesures adequades 
d'higiene i la distància mínima de seguretat de dos metres entre persones.» 

 Es modifica l'annex que queda redactat en els següents termes: 

«ANNEX. Unitats territorials 
1. En la Comunitat Autònoma d'Andalusia, les províncies de Granada i Màlaga. 
7. En la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, les províncies d'Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, 
Sòria, Valladolid i Zamora. 
8. En la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, les províncies de Toledo, Albacete i Ciudad Real. 
9. En la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Girona, Lleida, Catalunya Central i Barcelona 
(Metropolità Nord, Metropolità Sud i Barcelona ciutat). 

10. A la Comunitat Valenciana, les províncies de Castelló, València, i Alacant. 
19. En la Comunitat de Madrid, la província de Madrid.» 

Modificació de l'Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar en la 
fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir una mobilitat segura 
(art. 4): 

 S'afegeix un apartat 9 a l'article 4 que queda redactat com segueix: 

«9. S'autoritzen els vols locals d'aviació privada realitzats en l'àmbit de la mateixa illa.» 

Modificació de l'Ordre SND/414/2020, de 16 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 2 del Pla per 
a la transició cap a una nova normalitat (art. 5): 

 S'inclou un nou apartat 6 en l'article 18 en relació a la reobertura de locals d'hostaleria i restauració per 
a consum en el local, amb la següent redacció: 

«6. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar el 
percentatge d'aforament previst en l'apartat 1 d'aquest article, així com el corresponent a l'ocupació de les 
terrasses a l'aire lliure previst en l'article 15.1 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, sempre que mateixos 
aquests percentatges no siguin inferiors al trenta per cent ni superiors al cinquanta per cent.» 

 Es modifica l'article 20 que queda redactat en els següents termes: 

Art. 20. Visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials per a 
la  gent gran 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

1. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes 
podran permetre en el seu àmbit territorial la realització 

Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes podran 
permetre en el seu àmbit territorial la realització de visites 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#da-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4665&p=20200509&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4767&p=20200509&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4767&p=20200509&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911&p=20200524&tn=1#da-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4912
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#a1-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#a2-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#a2-2
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de visites als residents d'habitatges tutelats, centres 
residencials de persones amb discapacitat i centres 
residencials de persones majors. En aquest últim cas, 
aquestes visites es realitzaran preferentment en supòsits 
excepcionals, com ara el final de la vida o l'alleujament de 
descompensació neurocognitiva del resident. 
En tot cas, en les visites a les quals es refereix aquest 
apartat, s'aplicarà el següent: 
a) S'haurà de concertar prèviament la visita amb 
l'habitatge tutelat o el centre residencial. 
b) Les visites es limitaran a una persona per resident. 
c) Durant la visita serà obligatori l'ús d'equips de protecció 
adequats al nivell de risc tant per part del visitant com per 
part del resident. 
d) El centre residencial haurà de comptar amb 
procediments específics per a regular l'entrada i sortida 
de les visites amb la finalitat d'evitar aglomeracions amb 
els treballadors i resta de residents. 
e) Durant la visita s'hauran d'observar les mesures 
d'higiene i prevenció establertes per les autoritats 
sanitàries, i en particular el manteniment de la distància 
de seguretat de dos metres i la higiene de mans. 
f) Aquelles altres mesures que per motius de salut pública 
estableixin les comunitats autònomes i ciutats 
autònomes. 
2. No es podrà fer ús de l'habilitació prevista en l'apartat 
anterior en aquells habitatges tutelats, centres 
residencials de persones amb discapacitat i centres 
residencials de persones majors en els quals hi hagi casos 
confirmats de la COVID-19, o en els quals algun resident 
es trobi en període de quarantena per haver tingut 
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de la COVID-19. 

als residents d'habitatges tutelats, centres residencials de 
persones amb discapacitat i centres residencials per a la  
gent gran , així com la realització de passejos pels 
residents. 
Correspondrà a les comunitats autònomes i a les ciutats 
autònomes establir els requisits i condicions en les quals 
s'han de realitzar aquestes visites i passejos. 

 

 Es modifica el paràgraf b) de l'apartat 2 de l'article 38, que queda redactat en els següents termes: 

Art. 38. Activitat dels cinemes, teatres, auditoris i espais similars i d'altres locals i establiments destinats a 
actes i espectacles culturals. 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

b) Tractant-se d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de 
romandre assegut, guardant la distància necessària i no 
podrà superar-se un terç de l'aforament autoritzat, ni 
reunir més de quatre-centes persones 

 

b) Tractant-se d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de 
romandre assegut, guardant la distància necessària i no 
podrà superar-se un terç de l'aforament autoritzat, ni 
reunir més de quatre-centes persones. 

No obstant això, el que es preveu en el paràgraf anterior, 
en les unitats territorials contemplades en l'apartat 13 
de l'annex, no podrà superar-se un terç de l'aforament 
autoritzat, ni reunir més de cent persones. 

 Es modifica l'article 46 que queda redactat en els següents termes: 

Art. 46. Ús de les platges. 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

El trànsit i permanència a les platges es realitzarà en els 
termes previstos en l'apartat 2 de l'article 7 i, en el seu cas, 
en els apartats 2 a 5 de l'article 45 d'aquesta ordre. Els 
banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja, 
tant des del punt de vista mediambiental com sanitari, 

1. El trànsit i permanència a les platges, així com la 
pràctica d'activitats esportives, professionals o 
d'esbarjo, es realitzaran en els termes previstos en 
l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta ordre, sempre que en 
aquest últim cas es puguin desenvolupar individualment 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#a3-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#a3-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#a4-8
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complint per a això amb les recomanacions i normes 
establertes per les autoritats sanitàries. 
Així mateix, es permet la pràctica d'activitats esportives, 
professionals o d'esbarjo, sempre que es puguin 
desenvolupar individualment i sense contacte físic, 
permetent mantenir una distància mínima de dos metres 
entre els participants. 

i sense contacte físic, i que es mantingui una distància 
mínima de dos metres entre els participants. 
2. Es permet l'ús de dutxes i rentapeus a l'aire lliure, 
lavabos, vestuaris i altres serveis públics similars. La seva 
ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells 
supòsits de persones que puguin requerir assistència, i 
en aquest cas podran comptar amb el seu acompanyant. 
Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció d’aquest 
espais garantint sempre l'estat de salubritat i higiene 
d'aquests. 
3. Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la 
platja i les seves instal·lacions, tant des del punt de vista 
mediambiental com sanitari, complint per a això amb les 
recomanacions i normes establertes per les autoritats 
sanitàries. 
4. La ubicació dels objectes personals, tovalloles, 
gandules i elements similars es durà a terme de manera 
que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos 
metres respecte a altres usuaris, excepte en el cas de 
banyistes convivents o que no superin el nombre màxim 
de persones previst en l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta 
ordre. Les gandules d'ús rotatori hauran de ser netejades 
i desinfectades quan canviïn d'usuari. 
5. Els ajuntaments podran establir limitacions tant 
d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament a 
les platges per tal d'assegurar que es respecta la 
distància interpersonal com a mínim de, dos metres 
entre banyistes. Així mateix, per garantir el seu gaudi al 
major nombre possible de persones en condicions de 
seguretat sanitària, podran també establir límits en els 
temps de permanència, així com en l'accés als 
aparcaments per tal de facilitar el control de 
l'aforament. 
Per calcular l'aforament màxim permès per a cada platja, 
es considerarà que la superfície de platja a ocupar per 
banyista serà d'aproximadament quatre metres 
quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la 
superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de sis 
metres a comptar des de la riba en plenamar. 
6. Els ajuntaments asseguraran que es realitza una neteja 
i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges 
usant per a això substàncies que no resultin perjudicials 
per al medi ambient. 
7. Es recordarà als usuaris mitjançant cartelleria visible o 
altres mitjans les normes d'higiene i prevenció a 
observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la 
instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb 
la COVID-19. 
8. Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzin 
a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o 
autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic 
marítim-terrestre, es regiran pel que s'estableix en 
aquesta ordre per al règim d'hostaleria i restauració, 
sense perjudici del que es disposa en la legislació 
sectorial aplicable. 
Els responsables de negocis de motos aquàtiques, 
hidropedals i de qualssevol altres elements esportius o 
d'esbarjo hauran de complir amb les ordres específiques 
per a comerç minorista i, especialment, en tot el que es 
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refereix a higiene i desinfecció. Tots els vehicles hauran 
de ser netejats i desinfectats abans de cada ús. 

 Es modifica el Capítol XI que queda redactat en els següents termes: 

Capítol XI. Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i naturalesa i altres activitats d'oci 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

Article 47. Condicions per al desenvolupament de les 
activitats de turisme actiu i naturalesa. 

A l'efecte del que es disposa en l'article 47 de l'Ordre 
SND/399/2020, de 9 de maig, es podran realitzar activitats 
de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a vint 
persones, en les mateixes condicions que les establertes 
en aquest article. 

 

Article 47. Condicions per al desenvolupament de les 
activitats de turisme actiu i naturalesa. 

A l'efecte del que es disposa en l'article 47 de l'Ordre 
SND/399/2020, de 9 de maig, es podran realitzar activitats 
de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a vint 
persones, en les mateixes condicions que les establertes 
en aquest article. 

Article 47 bis. Condicions per a la reobertura dels parcs 
naturals. 

Es podrà procedir a la reobertura dels parcs naturals 
sempre que no se superi el vint per cent del seu 
aforament màxim permès. 

Els parcs naturals que reobrin d'acord amb el que es 
preveu en el paràgraf anterior, els seran aplicables els 
apartats 2 a 4 de l'article 47 de l'Ordre SND/399/2020, de 
9 de maig. 

Article 47 ter. Condicions per a la reobertura dels 
telefèrics. 

1. Es podrà procedir a la reobertura dels telefèrics 
sempre que, en cada cabina, no se superi el cinquanta 
per cent de la seva ocupació màxima permesa. 

2. Per al desenvolupament d'aquesta activitat, serà 
necessari dur a terme una neteja i desinfecció de la 
instal·lació amb caràcter previ a la seva reobertura. Així 
mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció 
diària de la mateixa en els termes previstos en l'article 6. 

3. Quan en les cabines existissin seients, els usuaris 
hauran de romandre sempre asseguts, guardant una 
distància de separació d'almenys un seient entre 
persones o grups de no convivents. En el cas de cabines 
que no comptin amb seients, s'hauran d'utilitzar vinils de 
senyalització, en el terra, o altres elements similars, 
indicant la distància mínima de seguretat. 

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

 S'inclou un nou Capítol XIII amb la següent redacció: 

«CAPÍTOL XIII. Mesures de flexibilització en l'àmbit educatiu i de la formació 
Article 49. Mesures de flexibilització a adoptar per les administracions educatives. 
D'acord amb el que es preveu en l'article 7 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, les administracions educatives 
podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit 
educatiu no universitari i de la formació, corresponent-los també l'execució d'aquestes mesures. 
Així mateix, les administracions educatives podran decidir mantenir les activitats educatives a través de les 
modalitats a distància i «on line», sempre que resulti possible, i encara que no fos aquesta la modalitat prestacional 
educativa establerta com a forma específica d'ensenyament en els centres. 
Article 50. Altres activitats educatives o de formació. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#cx-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#cx-4
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1. Els centres educatius i de formació no prevists en l'article anterior, com ara autoescoles o acadèmies, podran 
disposar la represa de la seva activitat presencial, sempre que no se superi un terç del seu aforament. Així mateix, 
hauran de prioritzar, sempre que sigui possible, les modalitats de formació a distància i “en línia”. 
2. Seran aplicable les mesures d'higiene i prevenció previstes per als establiments i locals comercials de caràcter 
minorista en l'article 13. 
3. Els centres educatius i de formació hauran de posar a la disposició del públic, i en tot cas a l'entrada del centre, 
dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de 
Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 
4. En el cas de les classes pràctiques de conducció serà obligatori l'ús de màscares en el vehicle de pràctiques, tant 
pel professor o professora com per l'alumne o alumna. 
Així mateix, s'haurà de netejar i desinfectar el vehicle de pràctiques abans i després del seu ús per cada alumne o 
alumna, prestant especial atenció als elements d'ús comú i al comandament del vehicle, així com dur a terme la 
seva ventilació posterior conforme al que es preveu en l'article 6.» 

 S'inclou un nou Capítol XIV, que queda redactat en els següents termes: 

«CAPÍTOL XIV. Condicions per al desenvolupament d'activitats de formació pràctica presencial per a personal 
ferroviari. 

Article 51. Condicions per al desenvolupament d'activitats de formació pràctica presencial per a personal ferroviari. 

1. Es permetrà la formació pràctica presencial per a personal ferroviari que estigui obtenint nous títols habilitants 
en centres homologats de formació per a la seva incorporació al sector. 

2. Aquesta formació presencial pràctica s'impartirà, en tot cas, subjecta a les condicions assenyalades per les 
autoritats sanitàries i els serveis de prevenció de riscos laborals i protecció de la salut dels treballadors de les 
entitats ferroviàries i dels centres de formació implicats, per a evitar el risc de contagis i assegurar el distanciament 
social durant l'exercici professional en el transport ferroviari. 

3. El que es preveu en aquest article d'aplicació a la formació de personal d'altres sistemes ferroviaris de 
competència no estatal, ja siguin convencionals, lleugers, metropolitans o tramviaris.» 

 S'incorpora una nova disposició addicional quarta amb la següent redacció: 

«Disposició addicional quarta. Municipi de Totana. 

La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia haurà de sol·licitar al Ministeri de Sanitat la suspensió parcial o 
total de l'aplicació d'aquesta ordre al Municipi de Totana quan consideri que existeix una situació de risc per a la 
població o quan existeixi un creixement sostingut del nombre de casos de la COVID-19.» 

 Es modifica l'annex que queda redactat en els següents termes: 

 

ANNEX. Unitats territorials 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

 
1. En la Comunitat Autònoma de Canàries, les illes de la 
Gomera, El Ferro i La Graciosa. 
2. En la Comunitat Autònoma d'Illes Balears, l'illa de 
Formentera. 

1. En la Comunitat Autònoma d'Andalusia, les províncies 
d'Almeria, Còrdova, Cadis, Huelva, Jaén i Sevilla. 
2. En la Comunitat Autònoma d'Aragó, les províncies 
d'Osca, Saragossa i Terol. 
3. En la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries, 
tota la província d'Astúries. 
4. En la Comunitat Autònoma d'Illes Balears, les Illes de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 
5. En la Comunitat Autònoma de Canàries, les Illes de 
Tenerife, Gran Canària, Lanzarote, Fuerteventura, La 
Palma, La Gomera, El Hierro i La Graciosa. 
6. En la Comunitat Autònoma de Cantàbria, tota la 
província de Cantàbria. 
8. En la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, les 
províncies de Guadalajara i Conca. 
9. En la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions 
sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i 
Terres de l’Ebre. 
11. En la Comunitat Autònoma d'Extremadura, les 
províncies de Càceres i Badajoz. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#cx-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#da-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200524&tn=1#an
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12. En la Comunitat Autònoma de Galícia, les províncies 
de Lugo, la Corunya, Orense i Pontevedra. 
13. A la Regió de Múrcia, tota la província de Múrcia. 
14. En la Comunitat Foral de Navarra, tota la província de 
Navarra. 
15. En la Comunitat Autònoma del País Basc, els territoris 
històrics de Araba/Àlaba, Bizkaia i Guipúscoa. 
16. En la Comunitat Autònoma de La Rioja, tota la 
província de La Rioja. 
17. La Ciutat Autònoma de Ceuta. 
18. La Ciutat Autònoma de Melilla 

 

 

 

Barcelona, 24 de maig de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


