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40.20 Circular Informativa 
 
 
 

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ 
 
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, que va ser publicada al BOE núm. 130, de 9 de 

maig, i està en vigor des de les cero hores d’avui 11 de maig, estableix mesures de flexibilització  

en matèria de ciència i innovació (articles 21 i 22) per a aquells territoris que estan en fase 1 

relacionats al seu annex i que a Catalunya són les regions sanitàries de l’Alt Pirineu-Aran, Camp 

de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

 

1. Reobertura d’instal·lacions científic-tècniques 

Si bé bona part d’instal·lacions científic-tècniques en el camp de la salut, en particular les 

vinculades a la investigació de la COVID-19, han estat obertes  durant l’estat d’alarma i les seves 

successives pròrrogues, aquesta ordre permet  que la totalitat de les entitats puguin prosseguir 

amb les seves activitats. 

 

Aquestes mesures afecten tant a entitats públiques com privades que donin suport a activitats de 

R+D+I, en tots els camps, que poden reiniciar la seva activitat i reobrir les instal·lacions. 

Com és obvi s’hauran de prendre totes les mesures per garantir la protecció de les persones i el 

compliment de les mesures generals de prevenció i higiene front la COVID-19 (autoprotecció i 

distanciament social). Així com la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’acord amb les 

estipulacions de l’article 6 de la mateixa ordre que detalla les mesures d’higiene exigibles. 

 

S’autoritzen les adaptacions  de les jornades laborals i el règim de treball a torns per garantir les 

mesures de protecció del personal. S’ha de garantir que un cop finalitzat el torn de treball, prèvia 

a l’entrada del nou torn, s’ha desinfectat l’entorn de treball. Les direccions dels centres de 

recerca que reiniciïn la seva activitat són els responsables d’acordar de forma motivada 

l’aplicació de l’ordre. 

 

2. Celebració de seminaris i congressos 

Torna a ser permesa la celebració de seminaris, esdeveniments, trobades i congressos científics 

en l’àmbit de la investigació, el desenvolupament i la innovació, promoguts per qualsevol entitat 

pública o privada. La xifra màxima d’assistents és de trenta (30) i s’ha de complir la distància 



 

IMP-P-001 

 

física de dos metres. Si no es pot garantir aquesta distància, s’han de proporcionar equips de 

protecció adequats al nivell de risc i el compliment de les mesures d’higiene establertes a l’article 

6 de l’Ordre. 

 

Tenint en compte que també s’ha flexibilitzat la llibertat de circulació (art. 7)  i es pot circular fora 

de les unitats territorials en fase 1 (regions sanitàries a Catalunya), entre d’altres, per motius 

laborals o professionals que justifiquin el desplaçament hem de concloure que l’assistència no 

queda limitada al perímetre d’aquests territoris. 

 

Barcelona, 11 de maig de 2020. 

 

 


