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15.20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L’ORDRE SND/427/2020, DE 21 DE MAIG, PER LA QUAL 

ES FLEXIBILITZEN CERTES RESTRICCIONS DERIVADES DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA 

PROVOCADA PEL COVID-19 A PETITS MUNICIPIS I A ENS LOCALS DE L’ÀMBIT 

TERRITORIAL INFERIOR 

 

En data 22 de maig de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 144 l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, 

per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària 

provocada pel COVID-19 a petits municipis i a ens locals de l’àmbit territorial inferior. 

 

Aquesta Ordre flexibilitza algunes restriccions als municipis de menor mida que encara es troben a 

fase 0 i fase 1. Per norma general, a cada municipi serà d’aplicació la normativa corresponent a la 

fase del Pla en la qual es trobi la unitat territorial a la qual es trobin. 

 

És d’aplicació aquesta ordre a:  

 

- Municipis i ens d’àmbit territorial inferior al municipi com ho són els masos, les parròquies, els 

llogarets, barris, pedanies i llocs annexos i aquelles altres que estableixin les lleis (art. 24 bis 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local), quan tinguin menys de 

10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 hab/km2. 

- Podran gaudir de les mesures d’aquesta ordre tant els habitants empadronats com aquells 

que hi hagin estat els últims 14 dies, incloses les persones vulnerables a la COVID-19 si la 

seva situació clínica està controlada i ho permet, amb les adequades mesures.  

- No s’apliquen les mesures de flexibilització les persones amb símptomes o en aïllament 

domiciliari o que es trobin en període de quarantena domiciliaria.  

 

Adaptació funcional 

 

- Per garantir el compliment de l’Ordre i possibilitat la seva adaptació a fases posteriors del Pla 

de transició a una nova normalitat, els ajuntaments i òrgans de govern d’ens d’àmbit territorial 

inferior al municipi (en col·laboració amb diputacions i/o autoritats comarcals i amb la 

coordinació de les CCAA), elaboraran i aprovaran plans d’adequació dels espais públics 

segons les característiques que enuncia aquesta Odre.  

 

Serveis i prestacions en matèria de serveis socials 

 

- Els municipis als quals s’aplica l’Ordre han de garantir, dins les seves competències, la 

prestació efectiva de tots els serveis i prestacions del Catàleg de Referència de Serveis 

Socials, d’acord amb l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.  



 

  Av. Tibidabo 21           Tel. (34) 932 531 820        consorci@consorci.org 
  08022 Barcelona         Fax (34) 932 111 428              www.consorci.org 

 

- Hauran de facilitar en la mesura del possible, el transport als usuaris d’aquests serveis. Si és 

transport col·lectiu, es realitzaran amb mascaretes i guardant la distància de seguretat d’acord 

amb l’Ordre TMA/384/2020 de 3 de maig (instruccions d’ús de les mascaretes als mitjans de 

transport i que dicta instruccions per garantir una mobilitat segura).  

 

Cogovernança amb les CCAA 

 

- Les CCAA, municipis i ens locals d’àmbit inferior al municipi podran sol·licitar al Ministeri de 

Sanitat la suspensió de l’aplicació d’aquesta odre si considera que existeix una situació de 

risc per a la població segons les condicions descrites a l’Ordre.  

- Excepcionalment, la CCAA podrà sol·licitar la flexibilització d’altres mesures.  

 

Mesures a població infantil i pràctica d’activitat física no professional 

 

- No s’aplica respecte dels menors els límits horaris ni els límits d’acompanyament només per 

un adult.  

- El límit territorial és de 5 quilòmetres incloent municipis adjacents sempre que també se’ls 

apliqui aquesta ordre.  

 

Altres mesures 

 

- Flexibilització en matèria de llibertat de circulació  

- Obertura d’establiments d’hostaleria i restauració 

- Mesures en matèria d’higiene i prevenció per l’obertura d’establiments 

- Mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària  
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