
QUINES CONDICONS S’HAN DE COMPLIR A LA FASE 1 DEL DESCONFINAMENT? 

 

L’Ordre SND 399/2020 ( BOE 9 de maig de 2020) regula la que serà l’apertura de la fase 
1 del desconfinament no en tot el territori de l’Estat en la majoria de territoris de l’Estat 
, llevat de Madrid, Castella-lleó i Catalunya, entre d’altres. 

A grans trets podríem dir que es permet la mobilitat entre territoris només entre 
municipis limítrofes i només per motius socioeconòmics en general. 

Pel que fa a les persones que es poden acollir a la flexibilització de les mesures de 
confinament social podem dir que podran amb caràcter general totes. En particular, si 
es poden acollir al desconfinament les persones sensibles a la Covid-19. Per altra banda, 
no podran acollir-se totes aquelles persones que tinguin diagnòstic de la Covid 
confirmat, que estiguin en quarantena per contacte directe o que tinguin símptomes 
compatibles amb la Covid-19 

Pel que fa als sectors que puguin reprendre la seva activitat : 

S’amplien les apertures d’establiments comercials, eliminant el règim de cita prèvia, 
però es manté la restricció d’apertura a establiments de menys de 400 m2 i que en cap 
cas estiguin en centres o parcs comercials. 

Es permet l’apertura de concessionaris de cotxe i l’apertura de locals d’hostaleria amb 
restriccions d’aforament. 

Es permet l’apertura d’hotels i allotjaments turístics també amb restriccions i s’obliga a 
retornar a l’activitat de serveis socials que més endavant es detallarà. 

Es reobren amb limitacions centres educatius i acadèmics; els museus, biblioteques, 
centres culturals i instal·lacions esportives amb condicions especials. 

Es reobren les instal·lacions destinades a la investigació i als congressos científics i altres 
activitats amb menor impacte  ( esportistes professionals). 

Recordem que aquestes apertures venen lligades a la flexibilització dels ERTES per força 
major.  

Mesures en l’àmbit laboral. En aquest àmbit cal tenir en compte, per un part que 
segueix el teletreball de manera preferencial enfront al treball presencial i que els 
empresaris estan obligats a adoptar mesures organitzatives per evitar la coincidència 
massiva de molts treballadors de manera simultània, i aquestes mesures hauran 
d’adoptar-se respectant la legalitat laboral. 

A més caldrà modificar la disposició dels llocs de treball per tal d’assegurar la distància 
de seguretat de com a mínim 2 metres entre ells. 



La distància mínima de 2 mestres caldrà que es compleixi també en zones comunes ( 
vestuaris, taquilles, office). Qualsevol persona amb símptomes compatibles amb la 
Covid-19 deurà abandonar immediatament el centre de treball i serà derivat al servei de 
prevenció per a la seva valoració. No es podrà reincorporar sense informe mèdic previ. 

Mesures d’higiene d’obligat compliment. En tots els centres laborals que s’obrin han 
de complir de manera obligatòria amb tota una sèrie de requisits en matèria d’higiene: 

 Mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques del centre 
concret i de l’activitat, prestant especial atenció a les zones comunes i àrees de 
contacte. 

 La neteja serà amb productes desinfectants i caldrà incloure les zones reservades 
a les persones treballadores. 

 Els uniformes o roba de treball es deuran de rentar tots els dies amb un cicle de 
rentat entre 60 i 90 graus. 

 Cal garantir la ventilació adequada dels locals. 

 Es limitarà l’ús de l’ascensor i muntacàrregues al què sigui estrictament 
imprescindible, limitant en tot cas el seu ús a una única persona ( excepte que es 
pugui garantir la distància mínima de 2 metres entre elles). 

 En relació als banys, en cas que es permeti l’ús mixta ( treballadors i clients) es 
limitarà a una persona el seu ús ( excepte per a persones que necessitin 
assistència) i s’obliga a una neteja mínima de 6 cops al dia. 

 Es fomentarà el pagament a través de datàfons o altres mitjans substitutius de 
l’efectiu sempre que sigui possible. 

 Cal tenir papereres amb pedal per tal d’eliminar mocadors i altre material d’un 
sol ús. 

Totes aquestes mesures higièniques s’han de complir en tot cas, excepte en aquells 
sectors que per la seva activitat tinguin altres més restrictives.  

Serveis i prestacions en matèria de serveis socials. Els serveis socials hauran de garantir 
la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el Catàleg de Referència 
de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a 
l’Autonomia i l’Atenció a la dependència. Per això, els centres i serveis a on es prestin 
aquest serveis i prestacions hauran d’estar oberts i disponibles per a l’atenció presencial 
a la ciutadania, sempre que aquesta sigui necessària i sense perjudici que s’adoptin les 
mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitaris. Quan sigui 
possible, es prioritzarà la prestació de serveis per via telemàtica, reservant l’atenció 
presencial a aquells casos que esdevinguin imprescindibles. 

En tot cas, es garantirà la disponibilitat d’accés als serveis de teràpia, rehabilitació, 
atenció de matí i diürna per a persones amb discapacitat i/ o en situació de dependència. 

 

 

 



 

Mesures especifiques d’higiene i protecció en àmbits concrets: 

Mesures d’higiene i/o prevenció per al personal treballador dels establiments i locals 
que obrin al públic. 

La distància entre venedor i proveïdor i client durant tot el procés d’atenció al client serà 
com a mínim d’un metre quan es comptin amb elements de protecció o barrera, o 
d’aproximadament dos metres si no es disposen d’aquests elements. Així mateix, la 
distància  entre els llocs dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària ( mercats 
itinerants) a la via pública i els vianants serà de dos metres en tot moment. 

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat 
interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, hauran 
d’utilitzar equips de protecció adequats al nivell de risc que asseguri la protecció tant 
pel treballador com pel client, i cal assegurar en tot cas el manteniment de la distància 
de dos metres entre un client i un altre. 

Mesures d’higiene i/o prevenció exigibles als hotels i allotjaments turístics. 

Caldran rètols informatius en els idiomes més habituals dels clients exposant les 
condicions restrictives d’ús de les instal·lacions i les normes d’higiene a observar en 
relació amb la prevenció de contagis. 

En zones de recepció o consergeria caldrà garantir la deguda separació de 2 metres entre 
treballadors i amb els clients. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, 
caldrà utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc. 

En aquells punts d’atenció al client a on es prevegin aglomeracions o cues puntuals es 
marcaran al terra els espais de manera que es respecti la distància mínima de dos metres 
entre persones.  

S’efectuarà la corresponent desinfecció d’objectes un cop s’hagi manipulat pel client o 
entre treballadors i es disposarà de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat 
antviroide autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies. 

Per a les unitats d’allotjament es disposarà d’un procediment documentat de neteja, 
d’acord amb les mesures generals de prevenció i higiene front la Covid-19 indicades per 
les autoritats sanitàries, incloent els procediments de reposició i retirada de residus dels 
allotjaments, en cas d’oferir aquests serveis i  condicionament d’habitacions o 
habitatges  rere la sortida del client i a on es concreti per a cada element a netejar en 
una unitat d’allotjament, l’ordre amb el què s’haurà de fer i el material i el producte 
químic a utilitzar, l’equip de protecció adequat al nivell de risc a emprar a cada tasca i 
processat el seu material i producte de neteja rere el seu ús. 

Prèvia apertura de l’establiment serà necessari realitzar una neteja de les instal·lacions, 
incloent zones de pas,  de servei, habitacions, parcel·les i habitatges. 



Es netejaran i desinfectaran al menys cada dues hores durant els corresponents períodes 
d’ús tots els objectes i superfícies de les zones de pas susceptible de ser manipulades o 
contaminades per diferents persones tal com botoneres d’ascensors o màquines, 
passamans d’escales, tiradors de portes, timbre, aixetes lavabos compartits. 

 

Servei d’Assesssoramentr Jurídic 

Barcelona a 11 de maig de 2020 
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