CIRCULAR_30

Ordres ministerials sobre condicions d’activitats diverses (Plan para la Transición hacia
una Nueva Normalidad)
[També podeu trobar informació al respecte en el document Plan para la Transición hacia una
Nueva Normalidad. Respuestas a preguntas frecuentes]
 Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física
no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Ministerio de Sanidad. Infografia de les Franges horàries en les sortides per a passejar i fer esport.
La DF1a d’aquesta norma modifica la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en
las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 respecte a l’horari de la sortida (12:00 h a
19.00 h)
Ministerio de Sanidad. Infografia de Buenas Pràcticas en las salidas de la población infantil durante
el estado de alarma..de l

 Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no
profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas

Autoritza el desplaçament per a la cura i recol·lecció d'horts, sempre que es trobin en el mateix
terme municipal al del domicili, o en un adjacent a aquest. S'exceptua aquest requisit de proximitat
en cas de cura i atenció d'animals i quan la cura/recol·lecció d’hort d’autoconsum sigui
imprescindible per a la subsistència.
Es respectaran les normes dictades per les autoritats competents i els desplaçaments han de ser els
mínims possibles per atendre aquestes tasques.
Els treballs es realitzaran de manera individual, tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat,
menors, majors o per una altra causa degudament justificada.
 Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad
segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad

Estableix l’ús obligatori de mascaretes que cobreixin nas i boca per a totes les persones usuàries dels
serveis de transport públic i col·lectiu, terrestre (autobús, taxi, VTC i ferrocarril), aeri i marítim.
Les persones treballadores dels serveis de transport que tinguin contacte directe amb els passatgers
també hauran d'anar proveïts de mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques.
Fixa nous criteris d'ocupació per al transport terrestre:
- En els vehicles de turisme particulars podran viatjar 2 persones per cada fila de seients, sempre

que duguin mascaretes i respectin la màxima distància possible entre ocupants. Aquest criteri serà
aplicable per al transport privat complementari realitzat en vehicles de turisme, que és aquell que
realitzen les empreses per al seu personal amb mitjans propis de transport.
Aquesta possibilitat s'estén a altres vehicles que disposin únicament d'una fila de seients, com a
cabines de vehicles pesants, furgonetes o similars, en la qual podran viatjar 2persones sempre que
utilitzin mascareta. En cas contrari, únicament podrà viatjar el conductor.
- En els transports públics de viatgers realitzats en vehicles de turisme, és a dir, taxi i VTC, podran
desplaçar-se 2 persones per cada fila de seients, excepte en la del conductor.
- En el cas de transport amb autobús i en ferrocarril es distingeixen dues casuístiques diferents:
a. En vehicles o vagons en els quals tots els ocupants hagin d'anar asseguts: ocupació màxima del
50% dels seients disponibles i s’ha de mantenir buida la fila posterior a la butaca del conductor
en el supòsit d'autobusos.
b. En el cas que també existeixi la possibilitat de transportar viatgers dempeus, s'estableix com a
referència d'ocupació 2 viatgers per m2 en aquestes zones i el 50% dels seients disponibles.
També es recullen disposicions que tenen per objecte garantir que es produeixi un moviment
ordenat de viatgers en les estacions, bescanviadors de transport, aeroports o estacions marítimes,
a fi d'evitar aglomeracions, i de reforç de les mesures informatives sobre la necessitat de mantenir
la distància de seguretat i mesures d'higiene.
Es preveu que les administracions competents per a establir els horaris comercials en els àmbits
respectius podran modificar-los en cas que es consideri necessari per a reduir la intensitat de la
demanda de transport públic en l'hora punta.


Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por
la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios
existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha
actividad

Suposa la represa parcial d’obres paralitzades en edificis existents. Exceptua de la suspensió
decretada per l’Ordre SND/340/2020 les obres o les reformes que es realitzin en locals, habitatges
o altres zones delimitades de l'edifici no habitades o a les quals no tinguin accés les persones
residents mentre durin les intervencions, sempre que es compleixin una sèrie de condicions.
Regla general: suspensió de tota classe d'obra que suposi una intervenció en edificis existents, en
els supòsits en què a l'immoble en el que s'hagin d'executar es trobin persones no relacionades amb
l'activitat d'execució de l'obra, i que puguin tenir interferència amb l'activitat d'execució de l'obra,
o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.
Excepcions: (no se suspenen)
1. Obres en les que no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb
l'activitat de l'obra, per causa de:
- el tipus d'intervenció,

- per les circumstàncies de sectorització de l'immoble
- de delimitació d'espais i recorreguts de circulació
2. Obres (en què es podria produir alguna interferència amb les persones no relacionades amb
l'activitat de l'obra) que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no
habitades.
3. Obres (en què es podria produir alguna interferència amb les persones no relacionades amb
l'activitat de l'obra) a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres.
En els supòsits 2 i 3 s'han de complir totes les condicions següents:
a. Es limiti la circulació de persones treballadores i materials per zones comunes no sectoritzades,
i s'adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada,
el contacte amb els veïns de l'immoble.
b. L'accés i sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització de la
jornada laboral.
c. Les persones treballadores adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront la COVID-19
indicades per les autoritats sanitàries.
En tots els casos exceptuats, es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici per a la realització
de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis que siguin necessàries per a
escometre les obres.
Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de
servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Flexibilitza determinades restriccions socials i estableix les condicions per al desenvolupament de
l'activitat de comerç minorista i de prestació de serveis i les activitats d'hostaleria i restauració, en
aquells territoris que es troben en disposició de reduir les mesures restrictives previstes amb
caràcter general per al conjunt del territori nacional, en aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició
cap a una nova normalitat (illes de Formentera, la Gomera, el Hierro y La Graciosa). [conjunt del
territori nacional: Orden SND/388/2020, de 3 de mayo]
Entre d’altres mesures:
- Flexibilització de mesures de caràcter social: contacte social de grups reduïts (màx. 10 persones);
ús compartit vehicles privades (persones que comparteixin habitatge); vetlles, enterraments i
cremacions (màx. 15 persones); assistència a llocs de culte (no superi 1/3 aforament) (…) -art. 3 a 6- Condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de
servies assimilats de menys de 400 m2 sense necessitat de cita prèvia; reobertura de mercats a l’aire
lliure i mercadets ambulants per decisió municipal i comunicació a l’òrgan competent en matèria de
Sanitat de la comunitat autònoma (se subjecta a requisits de distància, limitacions de llocs i
d’aforament, mesures d’higiene/prevenció, (…) -art. 7 a 11-

- Condicions per a la reobertura de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració (50%
taules, màx. 10 persones per taula/grup de taules,...)
Aquestes mesures i les relatives a l’obertura al públic d’establiments i locals minoristes es podran
completar per plans específics de seguretat i/o protocols organitzatius acordats entre els
treballadors a través dels representants i els empresaris o associacions i patronals de cada sector i
adaptar-los a les condicions reals de l'avaluació de riscos de cada activitat (DF 2a)


Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público
de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado
Conté un conjunt de mesures heterogènies destinades a flexibilitzar part de les restriccions
decretades amb la declaració de l'estat d'alarma en matèria de comerç minorista, hostaleria i
restauració, pràctica de l'esport professional i federat i arxius, en el marc de la fase inicial o Fase 0
destinada a la reactivació de l'activitat comercial.

- Condicions per a l'obertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de
serveis assimilats (art. 1 a 4)
Permet la reobertura al públic d’aquest tipus d’establiments i locals, l'activitat dels quals estava
suspesa després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut de l’art. 10.1 del RD 463/2020, de 14 de
març, excepte dels que tinguin una superfície de més de 400 m², els que tinguin caràcter de centre
o parc comercial, o que es trobin dins d’aquests sense accés directe i independent des de l'exterior)
si es compleixen els requisits/condicions d’obertura, higièniques, de protecció de la clientela i de les
persones treballadores que s’hi estableixen.
Entre d’altres: sistema de cita prèvia per atendre només un únic client per cada treballador amb la
separació física corresponent o mostrador/mampara, horari d’atenció preferent per a persones
majors de 65 anys (coincident amb les franges horàries per a al passeig/activitat física d’aquest
col·lectiu), es podran establir sistemes de recollida en el local de forma escalonada. A més els
desplaçaments a aquests establiments i locals només podrà efectuar-se dins del municipi de
residencia, tret que el servei/producte no hi sigui disponible.
Aquestes mesures es podran completar per plans específics de seguretat i/o protocols organitzatius
acordats entre els treballadors a través dels representants i els empresaris o associacions i patronals
de cada sector i adaptar-los a les condicions reals de l'avaluació de riscos de cada activitat (DF 2a)
En aquest capítol de l’Ordre també s’indica que és potenciarà la reactivació efectiva dels serveis
socials mitjançant la reincorporació de tot el personal que sigui necessari en la Fase 0 del Plan para
la Transición hacia la Nueva Normalidad.
- Condicions activitats d'hostaleria i restauració (art. 5 a 7)
Les activitats d'hostaleria i restauració es podran realitzar, a més de mitjançant el servei d’entrega
a domicili ja permès, mitjançant la possibilitat de recollida per la clientela en l'establiment, sempre
que es respectin mesures d'higiene, prevenció i aforament determinades

- Condicions activitat esportiva professional i federada (art. 8 a 10)
S’estableixen condicions específiques en funció si es tracta d’esportistes professionals (RD
1006/1985, de 26 de juny, i esportistes qualificats d’alt nivell (Consejo Superior de Deportes) o altres
esportistes federats; també conté previsions per a l’entrenament d’esportistes de lligues
professionals.
- Condicions per a l'obertura al públic, realització d'activitats i prestació de serveis en els arxius, de
qualsevol titularitat i gestió (art. 11 a 14)
Entre d’altres, preferència atenció telemàtica, limitació d’unitats, condicions especifiques per a la
consulta presencial imprescindible, mesures de protecció de les persones usuàries i de les
treballadores.


Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad

Regula el procediment a seguir per a l'elaboració, remissió i tramitació per les CCAA i ciutats
autònomes de propostes de desescalada d'acord amb les mesures establertes en la declaració de
l'estat d'alarma.
La decisió sobre l'avanç o reculada en els diferents territoris a través de les fases del Plan para la
Transición a una Nueva Normalidad, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril, correspondrà al
Ministre de Sanitat mitjançant un procés de governança conjunta o cogovernança amb les
comunitats i ciutats autònomes, en el qual ambdues institucions actuaran en permanent diàleg en
base als principis de cooperació i col·laboració. Les decisions finals es prendran a partir de l'avaluació
conjunta del panell d'indicadors previst en el Pla i es consideraran tots els factors que poden influir
sobre l'evolució de l'epidèmia.
En aquest procés es podran traslladar al Ministeri de Sanitat propostes específiques de desescalada
en els territoris respectius d'acord amb l'esquema orientatiu previst en el Pla, i també plantejar
alguna activitat no inclosa entre les activitats permeses en les diferents fases.
Amb caràcter general, la unitat territorial sobre la qual realitzar les propostes serà la província, l’illa
o la ciutat autònoma. No obstant això, de manera motivada, podran establir-se àmbits d'aplicació
diferenciats en unitats de nivell territorial diferent; en aquests supòsits, les propostes que es
remetin faran constar les consultes realitzades a les entitats locals en el territori de les quals s'hagi
proposat un àmbit d'aplicació diferenciat.
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