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18.20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L’ORDRE SND/458/2020, DE 30 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 3 DEL 

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. 

 

En data 30 de maig de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 153 l’Ordre SND/458/2020, de 30 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 3 del Pla per a la transició cap a una nova 

normalitat.  

 

Aquesta ordre té per objecte establir les condicions de flexibilització de determinades restriccions d’àmbit 

nacional en aplicació de a fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat i modifica l’Ordre 

399/2020, de 9 de maig, d’implementació de la fase 1, i l’Ordre 414/2020, de 16 de maig, d’implementació 

de la fase 2.  

 

Aplicació de fases: 

- A Catalunya no serà d’aplicació la implementació de la fase 3 a cap regió sanitària.   

- Romandran en fase 1 les regions de Lleida i Barcelona (Nord, Sud i Barcelona ciutat, 

excepte les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i el Garraf). 

- El dia 1 de juny de 2020 entraran en fase 2 les regions sanitàries de Girona, Catalunya 

Central, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre i les àrees de gestió 

assistencial de l’Alt Penedès i el Garraf).  

 

Modificacions destacables a la fase 2: 

 

Celebració de congressos, trobades , reunions de negoci, conferències i esdeveniments 

- Es procedirà a obrir pavellons de congressos, sales de conferències, sales polivalents i altres 

similars.  

- S’ha de complir amb la distància física mínima de 2 metres i com a màxim hi podran concórrer 

50 assistents, fomentant-se la participació no presencial si pot realitzar-se de forma telemàtica.  

- Si no es pot garantir la distància mínima, s’haurà de garantir la provisió de material de protecció 

i unes condicions higièniques adequades.  

 

Mesures d’implementació de la fase 3:  

 

 Condicions de celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències 

 

A més de les condicions abans esmentades per a la fase 2, com a màxim, en fase 3 es podran celebrar 

aquestes activitats amb l’assistència presencial màxima de 80 persones.  
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 Mesures, d’higiene i/o prevenció en l’àmbit laboral 

 

- Priorització  i foment del teletreball.  

- En cas de treball presencial, els treballadors hauran de tenir a la seva disposició gels 

hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats i si no és possible, aigua i sabó.  

- En cas de no poder-se garantir la distància entre treballadors de 2 metres, els treballadors hauran 

de disposar d’equips de protecció adequats al nivell de risc i estar informats i formats sobre l’ús 

correcte d’aquests EPIs.  

- El registre horari per empremta dactilar haurà de substituir-se per qualsevol altre que garanteixi 

les mesures higièniques adequades.  

- L’organització dels torns i altres condicions de treball de centres, entitats, locals i establiments 

es modificaran per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal 

mínima de 2 metres. D’igual manera, aquesta norma s’haurà de complir en vestuaris, taquilles, 

lavabos i altres zones comunes.  

- En cas de què un treballador comenci a tenir símptomes, es contactarà d’immediat amb el telèfon 

habilitat.  

- En els centres de treball s’hauran de prendre les mesures necessàries per prevenir el risc de 

coincidència massiva de persones, així com assegurar les mesures de neteja i desinfecció 

adequades a les característiques del lloc.  

- En cas de tenir ascensor, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible (una persona), prioritzant 

l’ús d’escales.  

- L’ús dels lavabos es limitarà a una persona cada cop, excepte en cas de persones que precisin 

d’un acompanyant. S’haurà de garantir la desinfecció i neteja i s’hauran de ventilar correctament 

les instal·lacions.  

- En cas de tenir uniformes, s’hauran de rentar i desinfectar segons les normes establertes a 

l’Ordre.  

 

 Mesures de flexibilització de les mesures de caràcter social 

 

- Es podrà circular, en el cas de les regions sanitàries esmentades, dins dels límits d’aquests 

territoris. S’eliminen les franges horàries en fase 3. 

- Excepcionalment, es permeten altres desplaçaments per motius sanitaris, laborals, professionals 

o empresarials, retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de persones grans, 

dependents o amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol similar.  

- En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, mantenir la distancia mínima 

de dos metres o, en el seu defecte, prendre les mesures de protecció adients.  

- Els grups com a màxim seran de 20 persones, excepte en cas de persones convivents.  
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 Mesures relatives sobre vetlles i enterraments 

 

- Es podran realitzar en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, amb límit màxim de 50 

persones en espais a l’aire lliure o 25 persones en espais tancats, siguin o no convivents.  

- La participació en comitiva per a l’enterrament o comiat per a la cremació es restringeix a 50 

persones, a més del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva.  

- Sempre s’hauran de respectar les normatives de seguretat i higiene de manteniment de distància 

de seguretat mínima de 2 metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria.  

 

L’Ordre també ha establert altres mesures de flexibilització de les mesures establertes per la crisi de la 

COVID-19 així com les mesures d’higiene i prevenció sobre els següents àmbits, activitats, espais i/o 

serveis: 

- Llocs de culte  

- Cerimònies nupcials 

- Establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats (tant per als clients 

com per treballadors), incloses mesures d’aforament.  

- Centres i parcs comercials 

- Establiments d’hostaleria i restauració  

- Zones comunes a hotels i allotjaments turístics 

- Serveis de biblioteques 

- Museus i sales d’exposició  

- Monuments i altres equipaments culturals 

- Activitat esportiva 

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

actes i espectacles culturals 

- Activitats turístiques 

- Reobertura de centres recreatius turístics, zoològics i aquaris 

- Reobertura d’establiments, i locals de joc i apostes  

- Activitats de lleure dirigides a la població infantil i juvenil 

 

En l’Ordre de flexibilització de les mesures per a la implementació de la fase 3 no es realitza cap 

modificació de la regulació en relació a les mesures per a la realització de visites a habitatges 

tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones 

grans. 

 

 

Barcelona, 30 de maig de 2020 


