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Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes 

 
 

 

ORDRE SND/399/2020 DE 9 DE MAIG (COVID-19) 
APLICACIÓ DE LA FASE I DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT 

 
L’Ordre SND/399/2020 (en endavant, l’Ordre), de 9 de maig, en vigor a partir del 11/05/2020, estableix les condicions per a 
l’aplicació de la fase I del Pla per la transició cap a una nova normalitat, únicament d’aquelles unitats territorials que consten 
a l’Annex de l’Ordre (no Comunitat de Madrid ni algunes zones de Catalunya, entre d’altres). Pot consultar-la en l’enllaç Ordre 
SND/399/2020 
 

I.- FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES DE CARÀCTER SOCIAL  
 

 LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ: 

Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el 
desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals, força major, etc. 

 VETLLES I LLOCS DE CULTE: 

Es podran realitzar vetlles, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure, o 10 persones en llocs tancats, així 
com l’assistència a llocs de culte, sempre que no se superi 1/3 del seu aforament, i respectant les recomanacions d’higiene 
i/o protecció, com la desinfecció dels llocs que s’hagin d’utilitzar i l’ús de mascaretes, entre d’altres. 
 

II.- CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC D’ESTABLIMENTS I LOCALS MINORISTES I DE PRESTACIÓ 
DE SERVEIS ASSIMILATS  

 

Es podrà procedir a la reobertura al públic de tots els comerços minoristes i d’activitats de serveis professionals amb 
la seva activitat suspesa després de la declaració de l’estat d’alarma (sempre que la seva superfície < 400 m2, i no sigui 
centre o parc comercial). Requisits:  

a) Reducció al 30% de l’aforament total en els locals comercials.  

b) Horari d’atenció preferent per > 65 anys. 

c) Que compleixin amb les mesures de protecció i higiene exigides tant per al personal com per als clients.  
 

III.- REOBERTURA AL PÚBLIC DE TERRASSES DELS ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 
 
Es podrà procedir a la reobertura de les terrasses a l’aire lliure, amb el límit del 50% de les taules (prenent com a referència 
les permeses l’any anterior), sempre respectant les mesures d’higiene i/o prevenció exigides en la prestació del servei. 
 

IV.- REOBERTURA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE 
 
Es podrà procedir a l’obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure per a la realització d’activitats esportives amb les 
limitacions que estableix la norma (excepte caça i pesca esportiva). 

Entre d’altres limitacions, no s’obriran als usuaris els vestuaris ni zones de dutxes (tot i que es podran habilitar espais 
auxiliars), s’haurà de demanar cita prèvia, i hauran d’aplicar-se les mesures d’higiene i/o protecció establertes. 
 

V.- OBERTURA AL PÚBLIC D’HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS 
 

Es podrà procedir a la reobertura al públic dels hotels i allotjaments turístics, amb les limitacions i condicions que estableix 
l’Ordre.  

Entre d’altres limitacions, no es podrà prestar el servei de restauració en les zones comuns de l’hotel o allotjament turístic, 
que hauran de romandre tancades. 

No estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments, 
etc., i de tots aquells espais anàlegs que no siguin imprescindibles. 

Hauran d’incorporar les mesures d’higiene i/o prevenció exigides per a l’establiment i per als clients. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 

http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 
En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a 
addvera@addvera.eu 

 

 
 

 

 


