CIRCULAR_36
(actualitzada 27.05.2020)

Mesures de la desescalada (Fase 2)
I. En el BOE núm. 138, de 16.05.2020, es va publicar la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para
la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 2 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad [versió consolidada a 27.05.2020]
La versió inicial d’aquesta Ordre, la qual es aplicable al territori de l’illa de Mallorca des del 25 de
maig de 2020, s’ha modificat per les Ordres SND/440/2020 i SND/442/2020, de 23 de maig i per
l’Ordre SND/445/2020, de 26 de maig (amb efecte del 27.05.2020).
Es tracta de mesures relatives, entre d’altres, a l'àmbit social, el comerç minorista i de prestació de
serveis, les activitats d'hostaleria i restauració, ciència i innovació, locals i establiments culturals,
l'esport, les piscines recreatives, les platges i el turisme actiu i de naturalesa.
La GUÍA DE LA FASE 2. PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD
sistematitza totes les mesures que s’hi contenen (versió 23.05.2020)
Mesures en el treball
Foment dels mitjans no presencials de treball. Sempre que sigui possible, es fomentarà la
continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a
distancia
S’estableixen mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat
prevists en aquesta ordre i mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones
en l'àmbit laboral.
Mesures de caràcter social
Es pot circular per l’illa, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una
altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de
retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb
discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.
En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats
sanitàries i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de,
almenys, 2 metres, o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de
mans i etiqueta respiratòria. Els grups de persones haurien de ser d'un màxim de 15 persones,
excepte en el cas de persones convivents.
Les persones de fins a 70 anys podran realitzar l'activitat física no professional en qualsevol
franja horària a excepció de la compresa entre les 10.00h i les 12.00h i entre les 19.00h i les 20.00h,
que queda reservada als majors de 70 anys i a les persones vulnerables a la COVID. Les comunitats
autònomes podran acordar que aquestes franges horàries comencin fins a 2 h abans i acabin fins
a 2 h després, sempre que no s'incrementi la durada total d'aquestes.

[actualització 27.05.2020. L’art. 2.Dos de l’Ordre 445/2020, de 26 de maig, afegeix una DA 5a a
l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig (mesures fase 2), la qual cosa suposa la flexibilització
per als desplaçaments de la població infantil i la pràctica de l’activitat física no professional.
En endavant, ambdues activitats -sortides població infantil i activitat física de persones de fins
a 70 anys- se subjecten al mateix règim (art. 7 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig), També
s’elimina qualsevol limitació respecte al nombre de vegades al dia en què es poden realitzar
aquestes activitats]
Les vetlles es poden realitzar en instal·lacions públiques o privades (espais a l’aire lliure: màxim 25
persones – espais tancats: 15 persones, siguin o no convivents). Els enterraments i cremacions es
restringeixen a un màxim de 25 persones, entre familiars i afins.
L'aforament màxim dels llocs de culte passa d'un terç a un 50%.
Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses podran realitzar-se en tota mena
d'instal·lacions, amb un aforament del 50% (espais a l’aire lliure: màxim 100 persones – espais
tancats: 50 persones)
Piscines recreatives i platges
Les piscines recreatives es podran obrir al públic amb cita prèvia, un aforament màxim del 30% o
el que permeti complir amb la distància de seguretat. S'organitzaran horaris per torns.
La neteja de superfícies de contacte freqüent ha de dur-se a terme almenys 3 vegades al dia i no es
podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni de les fonts d'aigua.
A les platges, els banyistes (els grups d’un màxim de 15 persones) hauran de fer un ús responsable
i complir amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries. Es permet la
pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, sempre que es puguin desenvolupar
individualment, sense contacte físic i que es mantingui la distància mínima de 2 m.
Es permet l'ús de dutxes i rentapeus a l'aire lliure, banys, vestuaris i altres serveis públics similars.
La seva ocupació màxima serà d'1 persona (excepte persones que requereixin assistència).
La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de
manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de 2 m respecte a altres usuaris, excepte en
el cas de banyistes convivents o que no superin el nombre màxim de persones per grup (15). Les
gandules d'ús rotatori hauran de ser netejades i desinfectades quan canviï d'usuari.
Els ajuntaments podran establir limitacions d'accés (que en tot cas serà gratuït), d'aforament ( a fi
d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, 2 m entre banyistes) i també
límits en el temps de permanència (a l’efecte de garantir-ne el gaudiment pel major nombre de
persones en condicions de seguretat sanitària), i en l'accés als aparcaments (per facilitar el control
de l'aforament de les platges).
A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície
de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament 4 m2. Per a aquest càlcul es
descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de 6 m a comptar des de la
riba en plenamar. [aquest darrer incís del càlcul referit a les marees de la mar s’ha eliminat, i per tant
s’incrementa l’aforament, en la modificació que l’art. 2 de l’Ordre SND 445/2020, de 26 de maig, efectua
de l’art. 46.5 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig]

Els ajuntaments asseguraran que es realitza una neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de
les platges amb substàncies que no resultin perjudicials per al medi ambient.
Es recordarà als usuaris mitjançant cartelleria visible o altres mitjans les normes d'higiene i
prevenció a observar, en la que s’assenyalarà la necessitat d'abandonar la instal·lació davant
qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les descobertes, amb
concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regiran
pel que s'estableix en aquesta ordre per al règim d'hostaleria i restauració, sense perjudici d’allò
que disposa la legislació sectorial aplicable.
Els responsables de negocis de motos aquàtiques, velomars i de qualssevol altres elements
esportius o d'esbarjo hauran de complir amb el disposat en les ordres específiques per a comerç
minorista i, de manera particular, amb tot allò que es refereix a higiene i desinfecció. Tots els
vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.
El Ministeri de Sanitat ha publicat el document Recomendaciones para la apertura al público de
las playas y zonas de baño tras la crisis del COVID-19 [actualitzat a 25.05.2020]
Salud Pública de Aragón. Piscinas: prevención de coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19
(protocols d’autocontrol i altres recomanacions)
Comerç
Els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats professionals poden reobrir al
públic amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, sempre que es redueixi al
40% l'aforament en cadascuna de les plantes de les quals consti i que garanteixi una distància
mínima de 2 m entre clients, que s’estableixi un horari d’atenció prioritari per a persones majors
de 65 anys i es compleixin les altres mesures contingudes en l’Ordre.
Es poden establir sistemes de recollida en l'establiment, escalonada, que eviti aglomeracions a
l'interior del local o en l’accés i un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius
determinats.
En el cas dels mercats ambulants es limitarà a un terç el nombre de llocs habitual per a garantir
el manteniment de la distància social de 2m.
Els Ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l'exercici
d'aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a aquesta limitació.
A l'hora de determinar els comerciants que poden exercir la seva activitat, l'Ajuntament podrà
prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat, i assegurarà
que no es manipulin els productes comercialitzats per part dels consumidors.
Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del
mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants. A
l’efecte hauran de indicar la distancia de seguretat interpersonal de 2 m entre clients, amb marques
al sòl, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en els quals sigui
possible l'atenció individualitzada de més d'1 client al mateix temps, que no podrà realitzar-se de
manera simultània pel mateix/a treballador/a.

Els centres i parcs comercials podran obrir amb un aforament màxim del 30% de les zones
comunes i del 40% en cadascun dels establiments comercials.
No es permet la permanència de clients en les zones comunes excepte per al
trànsit entre establiments. Les àrees recreatives (zones infantils, ludoteques o àrees de descans)
romandran tancades.
Hostaleria, restauració i hotels
Podran reobrir al públic els establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte
les discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no superin el 40% del seu aforament.
El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut en taula o agrupacions de taula i,
preferentment, mitjançant reserva prèvia. No s'admetrà l'autoservei en barra per part del client.
El servei a les terrasses a l'aire lliure es manté conforme a l'ordre d'aplicació de la fase 1. En tots els
casos s’ha de mantenir la distància mínima de 2 m.
L'ordre recull, a més, la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístic
sempre que no se superi un terç del seu aforament.
Les activitats de turisme actiu i de naturalesa es podran realitzar per a grups de fins a 20
persones.
Visites a residències de persones majors
Les comunitats autònomes podran permetre la realització de visites a les persones residents
d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de
persones majors.
En el cas de les residències de persones majors, aquestes visites es realitzaran preferentment en
supòsits excepcionals, com el final de la vida o l'alleujament de descompensació neurocognitiva del
resident.
Aquestes visites no es podran realitzar en els centres en els quals hi hagi casos confirmats de
COVID-19, o en els quals alguna persona resident es trobi en període de quarantena.
Cultura
A les biblioteques es podran fer consultes en sala sempre que no se superi un terç de l'aforament
autoritzat i usar els ordinadors destinats als usuaris. No obstant això, romandran tancades les sales
infantils i les col·leccions de lliure accés.
Les sales d'exposicions, monuments i equipaments culturals podran obrir sempre que no se superi
un terç de l'aforament autoritzat i s'adoptin mesures per al control de control de les aglomeracions.
Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran reprendre la seva activitat sempre que
comptin amb butaques preassignades i no superin un terç de l'aforament autoritzat.
Es permet la prestació de serveis complementaris (botiga, cafeteria o similars)
Esport professional
Els clubs esportius professionals o Societats Anònimes Esportives podran realitzar entrenaments
amb les mesures de prevenció i higiene corresponents amb fins a un màxim de 14 persones.

Les tasques d'entrenament es desenvoluparan sempre que sigui possible per torns, i s’evitarà
superar el 50% de la capacitat de la instal·lació per als esportistes. No podran assistir mitjans de
comunicació.
La competició de les Lligues Professionals es reprendrà sense públic i a porta tancada, sempre que
l'evolució de la situació sanitària ho permeti. Els mitjans de comunicació hi podran accedir per a la
retransmissió de la competició.
Es podran reobrir les instal·lacions esportives cobertes. L'activitat esportiva requerirà cita prèvia,
s'organitzaran torns horaris i es respectarà el límit del trenta per cent de capacitat d'aforament i es
podran utilitzar els vestuaris.
Congressos, reunions i conferències de negoci o científiques
Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en pavellons
de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars
sense superar els 50 assistents i s’ha de mantenir la distància mínima de 2 m o amb equips de
seguretat.
Es fomentarà la participació no presencial d'aquells que puguin prestar-ne l’activitat a distància.

II. Altres incidències de les darreres ordres ministerials publicades:
 L’art. 1 de l’Ordre SND 440/2020, de 23 de maig, modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de
marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relació amb el tractament de la fracció rebuig.
[actualització 27.05.2020. En l’àmbit de la gestió de residus, l’art. 1 de l’Ordre SND/445/2020,
de 26 de maig, ha modificat aquesta Ordre SND/271/2020, de 19 de març.
Trobareu més informació en l’enllaç de la web del Govern d’Espanya: Nuevas normas
sobre gestión de residuos en el proceso de desescalada]
 L’art. 3 de l’Ordre SND 440/2020, de 23 de maig, ha introduït una DA 5a en l’Ordre SND/399/2020,
de 9 de maig (mesures fase 1) que suposa l’aixecament de la suspensió d’activitats
relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents que va establir l’Ordre SND
340/2020, de 12 d’abril. En la realització d’aquestes obres es garantiran en tot cas les mesures
d’higiene adequades i la distancia mínima de seguretat entre persones de 2 metres.
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