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19.20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L’ORDRE SND/507/2020, DE 6 DE JUNY, PER LA QUAL ES 

MODIFIQUEN DIVERSES ORDRES AMB LA FINALITAT DE FLEXIBILITZAR DETERMINADES 

RESTRICCIONS D’ÀMBIT NACIONAL I ESTABLIR LES UNITATS TERRITORIALS QUE 

PROGRESSEN A LES FASES 2 I 3 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA 

NORMALITAT.  

 

En data 6 de juny de 2020 s’ha publicat al BOE extraordinari núm. 160 Ordre SND/507/2020, de 6 de 

juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades 

restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 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 i modificar les unitats territorials que a partir del dia 8 de juny de 2020 passen a les fases 2 i 3.  

 

Aplicació de fases: 

- Es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en relació amb l’aplicació de la fase 1. Cap 

territori de l’estat espanyol resta a la fase 1 a partir del dia 8 de juny de 2020.  

- El dia 8 de juny de 2020 passen a fase 2 les regions sanitaris de Girona, Catalunya Central, 

Lleida i Barcelona. Les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf romanen a fase 2 

però no hi haurà mobilitat amb la resta de regions de la província de Barcelona. 

- El dia 8 de juny de 2020 passen a fase 3 les regions de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i 

la unitat territorial formada per Alt Pirineu i Aran.  

 

Altres modificacions:  

 

Modificació de l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, en relació a l’ús de mascaretes als mitjans de 

transport i modificació d’ocupació de diferents vehicles de transport terrestre.  

 

Modificacions en fase 2: 

- Modificacions relatives a activitats a l’aire lliure 

- Condicions per al desenvolupament de l’activitat de places, recintes i instal·lacions taurines. 

 

Modificacions en fase 3: 

- Modificacions en les condicions de reobertura d’establiments d’hostaleria i restauració per al 

consum dins del local, així com locals d’oci nocturn.  

- Condicions per al desenvolupament de l’activitat de places, recintes i instal·lacions taurines. 

 

 

Barcelona, 8 de juny de 2020 


