
 

La Ordre SND/414/2020 de 16 de maig, estableix les condicions que regiran a la fase 2 del 

Pla de desescalada però també modifica per al període que s’inicia el 18 de maig, els 

territoris i condicions de la Fase 1 i les condicions que regiran en aquells que continuen en 

la fase 0. 

 

Així doncs, es modifica la Ordre SND/308/2020 de 3 de maig passant les novetats per a aquest 

nou període de la fase 0 per:  

 

1. Aplicar les mesures següents contemplades per a la fase 1 de la Ordre SND/399/2020, 

de 9 de maig ( nova disposició addicional única inclosa per la disposició final 1ª 

Quatre: 

 

 Mesures d’higiene i prevenció recollides als article 3 a 6 

 Condicions per a la reobertura al públic d’establiments i locals comercials 

minoristes i de prestació de serveis assimilats contemplats als article 10 a 14 així 

com les mesures per a les accions comercials o de promoció permeses a la 

disposició addicional 2ª. En conseqüència es suprimeixen els article 1 al 4 de la 

Ordre SND/388/2020 ( disposició addicional 1ª) 

 

 Mesures sobre tanatoris , enterraments i cremacions així com llocs de culte. 
 

 Mesures en matèria de serveis socials per a la reobertura dels centres educatius 

i universitaris en matèria de ciència i innovació i per a la reobertura de  

biblioteques i museus 
 

 Apertura de centres d’alt rendiment, l’entrenament mitjà en lligues professionals 

i les mesures previstes tant per a l’apertura dels centres mencionats com per al 

desenvolupament d’aquests entrenaments. 
 

2. . Modificar les condicions en les quals cal desenvolupar-se l’activitat esportiva 

professional i federada 

 

Pel que fa al què es comentava amb anterioritat :  Condicions i territoris Fase I: 

Conforme al Pla de desescalada i davant l’evolució epidemiològica positiva i l’oportú 

compliment dels criteris establerts , l’Ordre SND/414/2020 de 16 de maig i amb efectes des 

del 18 de maig, estableix les condicions de la Fase 2 per a determinades unitats territorials 



per no només això. També i pel que ara interessa, modifica la Ordre 399/2020 de 9 de maig 

per la qual s’estableixen les condicions de la fase 1 per a :  

1. Ampliar l’annex incloent en les noves unitats territorials que passen  a la fase 1 

2. En l’àmbit territorial de les províncies de Guadalajara, Conca, Toledo, Albacete i 

Ciudad Real.: 

Excloure la celebració de congressos, seminaris en l’àmbit de la investigació científica 

i tècnica. 

Limitar de 8:00 a 22:00 l’arc temporal que es podran realitzar vetlles . 

Limitar a 20 persones en llocs tancats  ( en comptes de 30 ) i 100 (en comptes de 200) 

a l’aire lliure, l’aforament màxim autoritat en llocs i establiments en els quals es 

desenvolupin actes i espectacles culturals. 

 

3. Les limitacions d’aforament en locals i establiments en els quals es desenvolupin 

actes i espectacles culturals afecten també quan es desenvolupin a l’espai a l’aire 

lliure a l’àmbit territorial de : 

 

Comunitat Valenciana 30 persones en comptes de 200 

Regió de Múrcia 50 persones en comptes de 200 

 

4. Pel que fa a les condicions per a la reobertura al públic d’establiments i locals 

comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats: 

 

Permetre la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes 

i d’activitats de serveis professionals que tenint una superfície útil d’exposició i venda 

al públic superior a 400 metres quadrats acotin les que s’obrin públic al màxim 

permès, això és, a 400 metres quadrats. Aquesta possibilitat contempla també per 

als establiments comercials que es trobin dintres de parcs o centres comercials 

 

Els establiments anteriorment citats utilitzin senyalització per tal de garantir el 

manteniment de la distancia interpersonal de seguretat i realitzar un millor control 

dels accessos i gestió de les persones als efectes d’evitar qualsevol aglomeració, 

tenint en compte que quan sigui necessari habilitar una zona d’espera a l’interior dels 

mateixos addicionals als 400 metres quadrats autoritzats, garantint el compliment de 

la resta de mesures de seguretat i higiene. 

 

 

 

 



 

Permetre les accions comercials o de promoció per part d’aquests establiments, si bé 

fixant la obligació que adoptin mesures destinades a assegurar que: 

1) No es generen aglomeracions  que impedeixin el manteniment de la distancia de 

seguretat  

2) ES compleixin els límits d’aforament 

3) No es comprometi el compliment de la resta de mesures establertes a l’ordre, i 

cal  adoptar les mesures adequades per a evitar-les, incloent el cessament 

immediat de les citades accions comercials o de promoció si resultés necessari 

 

5. Pel què es refereix als serveis i prestacions en matèria de serveis socials : 

 

Per una banda, desapareix la obligació que els centres i serveis a on es presten serveis 

i prestacions estiguin oberts i disponibles per a l’atenció presencial a la ciutadania 

quan aquesta sigui necessària, remetent-se ara a les autoritats competents de les 

CCAA la decisió o no de la seva reobertura al públic, atenen a la situació 

epidemiològica de cada centre o servei i a la capacitat de resposta del sistema 

sanitari. 

 

Per altra banda, i com a conseqüència del  canvi que s’ha comentat, la priorització de 

la realització d’aquests serveis per via telemàtica deixa d’estar condicionada a que 

sigui possible per a convertir-se en obligatòria. 

 

Per últim, s’estableixen els requisits a complir per al cas que els serveis i prestacions 

tinguin que ser realitzats presencialment : mesures d’higiene i prevenció establertes 

per les autoritats sanitàries ( especialment distancia social, etiqueta respiratòria i 

higiene de mans) i ús d’EPIS adequats al nivell de risc tant per les persones 

treballadores com pels usuaris. A més i de gran importància, es contempla la 

possibilitat que les autoritats competents de les CCAA determinin l’adopció de 

mesures addicionals en matèria de monitorització i seguiment de casos, adopció de 

procediments d’aïllament o quarantena, traçabilitat dels contactes i de realització de 

proves diagnostiques en els serveis adreçats a la cura de persones vulnerables que 

impliquin contacte estret i/o allotjament col·lectiu com és els cas de serveis d’ajut a 

domicili, els serveis prestats en centre de dia i els centres residencials de caràcter 

social 

 

 



6.  Per últim, permetre tant l’activitat cinegètica com la pràctica de la pesca esportiva i 

recreativa en totes les seves modalitats, detallant les mesures a observar en matèria de 

prevenció i higiene. 
 

 

Servei d’Assessorament Jurídic 

Barcelona a 1 7de maig de 2020  


