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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 JUS/504/2020 DE 6 DE JUNY (COVID-19) 
ACTIVACIÓ DE LA FASE II DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT 

 
L’Ordre JUS/504/2020 (en endavant, l’Ordre), de 6 de juny, en vigor a partir del 8/06/2020, estableix aquelles unitats territorials que progressen 
cap a la Fase 2, i flexibilitza determinades restriccions d’àmbit nacional establertes a l’Ordre JUS/414/2020, de 16 de maig. Podeu consultar 
ambdues ordres en els enllaços Ordre JUS/507/2020 i Ordre JUS/414/2020 
 

I.- FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES DE CARÀCTER SOCIAL  
 

 LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ: 

Es manté la possibilitat de circular per la 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. 

 OCUPACIÓ DE VEHICLES I TRANSPORT PÚBLIC: 

Ús de guants obligatori en motocicletes i ciclomotors (seran admesos els guants de protecció de motoristes). 

Es permet utilitzar totes les places en vehicles privats de fins a 9 places (sempre que totes resideixin en el mateix domicili, en cas contrari, 
2 persones per filera). 

En el transport públic terrestre de viatgers (autobús o ferroviari), es podran fer servir la totalitat dels seients, i es mantindrà una referència 
d’ocupació de 2 usuaris/m2 a la zona habilitada per viatjar de peu. 

 VETLLES, LLOCS DE CULTE I CERIMÒNIES NUPCIALS: 

S’amplia el límit establert a la Fase I, permetent l’assistència a vetlles d’un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure, o 15 persones en 
llocs tancats, així com l’assistència a llocs de culte, sempre que no se superi el 50% del seu aforament. Les cerimònies nupcials podran 
celebrar-se amb un màxim de 100 persones en espais a l’aire lliure o 50 persones en llocs tancats, sempre que no se superi el 50% de 
l’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 pot 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 (independentment de la superfície). Requisits:  

a) Es permet l’obertura de centres i parcs comercials amb el límit del 30% de l’aforament total en les zones comuns, i el 40% de 
l’aforament de cada establiment. 
b) S’amplia l’aforament al 40% del local (en cas de diverses plantes, s’haurà de mantenir la mateixa proporció a cada planta).  
c) Es manté l’obligació d’establir un horari d’atenció preferent per a > 65 anys. 
d) Que compleixin amb les mesures de protecció i higiene exigides tant per al personal com per als clients.  

 
III.- REOBERTURA AL PÚBLIC DELS ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 

 

Es pot procedir a la reobertura al públic dels establiments de hostaleria i restauració per a consum en el local (excepte discoteques i bar d’oci 
nocturn), amb el límit del 40% de l’aforament, únicament asseguts a taula, i sempre respectant les mesures d’higiene i/o prevenció exigides 
en la prestació del servei. 
 

Es manté la prestació del servei a terrasses en les mateixes condicions (amb el límit del 50% de les taules). 
 

IV.- REOBERTURA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES COBERTES  
 

Es pot procedir a l’obertura de les instal·lacions esportives cobertes per a la realització d’activitats esportives, així com de piscines a l’aire 
lliure o cobertes per a la realització d’activitats esportives, amb les següents limitacions: 
 

a) Aforament màxim del 30%; 
b) Concertació de cita prèvia i organització de torns (no es podrà romandre a la instal·lació fora del torn); 
c) Es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles que es puguin desenvolupar per un màxim de 2 persones, sempre 
sense contacte físic, mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància de seguretat de 2 metros. 
d) Es podran utilitzar els vestuaris, respectant el disposat a l’efecte en les mesures generals de prevenció i higiene davant el COVID-19 
indicades per les autoritats sanitàries. 

 
V.- OBERTURA AL PÚBLIC DE LES ZONES COMUNS D’HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS 

 

Es pot procedir a la reobertura al públic de les zones comuns dels hotels i allotjaments turístics, sempre que no se superi 1/3 del seu 
aforament, i mantenint en tot cas les mesures d’higiene i/o prevenció exigides per a l’establiment i els 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 
 

 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

