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16.20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L’ORDRE SND/440/2020, DE 23 DE MAIG, PER LA QUAL 

ES MODIFIQUEN DIVERSES ORDRES PER 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  

 

En data 23 de maig de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 146 l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, 

per la qual es modifiquen diverses ordres per 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.  

 

Aquesta Ordre modifica diverses ordres relacionades amb la gestió i ordenació de la crisi sanitària, 

per anar adaptant la realitat i al progressou desenvolupament de la pandèmia. Es realitzen les 

següents modificacions: 

 

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. 

 

- A partir del dia 25 de maig de 2020 entren en fase 1 regions sanitàries de Barcelonès 

Metropolità Nord, Barcelonès Metropolità Sud i Barcelona Ciutat a la fase 1.  

- Resten a la fase 1 junt amb les regions anteriors les regions de Girona, Lleida i Catalunya 

Central.  

- Es realitzen altres modificacions sobre llibertat de circulació, reobertura de locals i 

establiments comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats, visites a museus, 

reobertura de locals i establiments on es realitzin actes i espectacles culturals i s’afegeix un 

capítol sobre les condicions de desenvolupament de l’activitat formativa presencial del 

personal ferroviari.  

 

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.  

 

- A partir del dia 25 de maig entren a fase 2 les regions sanitàries de Camp de Tarragona, 

Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre.  

- Mesures sobre visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb 

discapacitat i centres residencials de persones grans. S’autoritza, junt amb les visites, la 

possibilitat de passejar amb els residents. S’elimina la regulació estatal d’aquestes visites als 

residents a la fase 2, atorgant competències a cada CCAA per a què regulin les condicions i 

requisits per realitzar les visites i els passejos.  
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- Mesures sobre reobertura de locals d’hostaleria i restauració, mesures per a les activitats de 

cinemes, teatres, auditoris i espais similars i altres locals i establiments destinats a actes i 

espectacles culturals, ús de platges, desenvolupament d’activitats de turisme actiu i 

naturalesa i altres activitats d’oci, mesures de flexibilització en l’àmbit educatiu i de la formació 

i també formació presencial del personal ferroviari. 

-  

Modificació de l’ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual es van establir instruccions per a la 

gestió de residus 

 

Modificació de l’Ordre TMA/379/2020, de 30 d’abril, en relació amb les activitats formatives de 

personal ferroviari 

 

Modificació de l’Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar 

en fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres criteris per garantir una mobilitat 

segura 

 

 

 

 

Barcelona, 24 de maig de 2020 


