
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 de el Pla per a la transició cap a una 

nova normalitat 
 

Desplaçaments dins la regió sanitària 
Els ciutadans que visquin en una regió sanitària en la fase 1 es podran moure per tot 
aquell territori i podran anar a la segona residència, sempre que sigui dins de la 

mateixa regió. Es pot viatjar en vehicles privats sense màscares i ocupant tots els 
seients els residents en un mateix domicili.  

Reunions de fins a deu persones 
Es preveu el contacte social en grups de 10 persones no vulnerables ni amb malalties 
prèvies, en domicilis, associacions, seus socials i espais públics. Han de mantenir una 

distància mínima de dos metres entre elles o, per contra, haver habilitat barreres 

físiques que impedeixin el traspàs del virus. En queden exemptes les unitats familiars 
que convisquin i que siguin superior a 10 persones. 

Terrasses amb un 50% de la capacitat 
Els bars i restaurants podran obrir les terrasses amb un 50% de la seva capacitat i, a 

cada taula, hi podran seure, com a màxim, deu persones. No es podran utilitzar 

productes d’autoservei  i s’aconsella l’ús de pissarres en lloc de cartes. Els locals 
podran tenir els lavabos oberts, però només hi podrà accedir una persona cada 
vegada i, com a mínim, s’hauran de desinfectar sis cops al dia. 

Reobertura de comerços 
Poden reobrir els establiments de comerç al detall i de serveis que tinguin una 

superfície útil d’exposició i venda de fins a 400 metres quadrats, excepte aquells que 
formin part d’un centre comercial i no tinguin una entrada directa des de l’exterior. 

Els establiments que obrin hauran de reduir al 30% l’aforament, incloent-hi els 

treballadors, i garantir la distància mínima de dos metres entre clients. Als locals que 

no es pugui garantir aquesta distància mínima només es permetrà l’estada màxima 

d’un client. A més, han d’establir un horari d’atenció prioritària per a majors de 65 

anys. Els establiments hauran de tenir en un lloc visible l’aforament màxim i vetllar 
perquè es compleixi la distància de seguretat. 

  



També poden obrir amb cita prèvia els concessionaris de vehicles, les estacions d’ITV 

i els vivers i centres de jardineria, independentment de la seva superfície d’exposició i 

venda. També es permet la reobertura de les administracions de loteria que no siguin 
a un centre comercial i no tinguin una entrada directa des de l’exterior. 

Reobertura de centres educatius 
Els centres educatius i les universitats podran obrir per a la seva desinfecció, 
condicionament i fer funcions administratives, com la preinscripció escolar.  

Gimnasos i esport professional 

Obertura de gimnasos públics i privats amb cita prèvia. Les classes seran individuals, 

sense contacte físic i, com a mínim, s’haurà de deixar dos metres de distància entre 

entrenador i usuari.  

Es poden reobrir les instal·lacions esportives a l’aire lliure, encara que sigui dins d’un 
recinte tancat. En canvi, es prohibeix l’ús de piscines i de zones d’aigua.  

Turisme 

Els hotels i allotjaments turístics podran obrir totes les habitacions, sense límit 
d’aforament. A més, se’ls permetrà oferir el servei de bar i restaurant, tot i que només 

en podran fer ús els hostes. No es podran utilitzar els espais comuns, com ara la 
piscina, l’spa, el gimnàs o la discoteca. 

Es podran fer activitats turístiques a l’aire lliure en grups de màxim 10 persones. 

S’haurà de mantenir una distància de dos metres entre els participants i, en casos que 
no sigui possible, s’hauran de proveir d’equips de protecció individual. 

 

 


