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L’Ordre 399/2020, per a la flexibilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional, establides després de la 
declaració de l’Estat d’Alarma en aplicació de la fase 1 
del Pla per a la transició cap a una nova normalitat marca 
les pautes a seguir en la desescalada durant la Fase 1. 
Aquesta Ordre entra en vigor des de les 00.00 hores del 
dia 11 de maig de 2020 i mantindrà la seua eficàcia durant 
tota la vigència de l’Estat d’Alarma i les seues possibles 
pròrrogues per als territoris que passen a aquesta fase.

Aquesta Ordre, ve motivada per l’evolució de la situació 
d’emergència ocasionada per la COVID-19 a escala esta-
tal, amb la finalitat d’afrontar la crisi sanitària, després de 
prorrogar-se en quatre ocasions. El Reial decret 463/2020 
recull les mesures de contenció en l’àmbit d’establiments 
i locals comercials, activitats d’hostaleria i restauració, 
entre d’altres, contemplant l’habilitació al ministre de 
Sanitat per a modificar les mesures, llocs, establiments i 
activitats per raons justificades de salut pública.

En l’actualitat hem iniciat un procés de reducció gradual 
de les mesures extraordinàries de restricció de la mo-
bilitat i del contacte social en què vivíem. El procés de 
desconfinament està articulat en quatre fases, ha de ser 
gradual i adaptable als canvis d’orientació necessaris en 
funció de l’evolució de les dades epidemiològiques i de 
l’impacte de les mesures adoptades.

El pla per a la transició té com a objectiu aconseguir que 
es recupere la vida quotidiana i l’activitat econòmica, mi-
nimitzant el risc que representa l’epidèmia per a la salut 
i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut 
es puguen col·lapsar. En atenció a l’actual situació epi-
demiològica, procedeix flexibilitzar algunes mesures per 
a aquelles unitats territorials que complisquen amb els 
requisits previs.

L’ordre recull mesures encaminades a garantir la protec-
ció de les treballadores i els treballadors en el seu lloc de 
treball i regula com evitar la concentració de persones en 
determinats moments de la vida laboral i quotidiana. En 
aquesta fase, es permet moure’s per la província, o unitat 
territorial de referència, a l’efecte del procés de desesca-
lada. També, es flexibilitzen les mesures aplicables a les 
vetles i enterraments.

Pel que fa a la prestació de serveis i del comerç minoris-
ta, es manté l’obertura de locals sempre que tinguen una 
superfície igual o inferior a 400 metres quadrats. Podran 
obrir al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, 
els concessionaris de vehicles, les estacions d’ITV i els 
centres de jardineria i vivers de plantes siga com fóra la 
seua superfície d’exposició, així com les entitats conces-
sionàries de joc públic d’àmbit estatal. 

S’estableixen les condicions de seguretat i higiene aplica-
bles a la xarxa de venda ambulant (mercats ambulants). 

En les activitats d’hostaleria i restauració, s’estableix 
l’obertura al públic de les terrasses a l’aire lliure, sent 
l’ocupació màxima permesa de deu persones per taula, 

limitant-se al cinquanta per cent el nombre de taules per-
meses respecte a l’any anterior i es regulen les mesures 
de prevenció i higiene a adoptar.

En l’àrea de l’educació, es pot iniciar l’obertura dels cen-
tres educatius i universitaris per a la seua desinfecció, i 
per a la realització de funcions administratives. Es dis-
posa la reobertura dels laboratoris universitaris per a les 
funcions que els són pròpies.

En la transició cap a la normalitat s’aniran incorporant en 
les diferents fases, sempre prioritzant la protecció de la 
salut i la seguretat tant per al personal treballador, com 
per als usuaris dels serveis, els serveis bibliotecaris, i 
museus, de qualsevol titularitat i gestió, reduint-se a un 
terç l’aforament previst per a cadascuna de les seues sa-
les i espais públics.

En matèria esportiva, s’estableixen les condicions en les 
quals els esportistes professionals, i esportistes federats 
poden realitzar activitat esportiva en aquesta fase.

També estableix les condicions en les quals podran obrir 
al públic els hotels i establiments turístics. Es permet 
que s’utilitzen els serveis de restaurant i cafeteria quan 
siga necessari per a la prestació del servei d’allotjament, 
exclusivament als clients allotjats. Les zones comunes, 
romandran tancades. L’ordre disposa que es podran rea-
litzar activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups 
de fins a deu persones. Aquestes activitats s’han de rea-
litzar, preferentment, mitjançant cita prèvia.

RECORREGUT PEL CONTINGUT 
QUE REGULA L’ORDRE

Objectiu

Establir les condicions per a la flexibilització de determina-
des restriccions establides per l’Estat d’Alarma, durant La 
Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Àmbit d’aplicació

Serà aplicable a les activitats que contempla la mateixa i 
que es desenvolupen en les unitats territorials que cons-
ten en l’annex, així com a les persones que residisquen en 
aquestes unitats. No li seran aplicable a les persones que 
presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari 
a causa d’un diagnòstic per coronavirus, o que es troben 
en període de quarantena domiciliària per haver tingut 
contacte estret amb persones amb símptomes o diagnos-
ticada de COVID-19.

Foment dels mitjans no presencials de treball

Sempre que siga possible, es fomentarà la continuïtat del 
teletreball per a aquells treballadors i treballadores que 
puguen realitzar la seua activitat laboral a distància.
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MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ  
A NIVELL GENERAL

Mesures d’higiene i prevenció per al personal dels 
sectors previstos en esta Ordre.

A més del compliment de la Normativa de Prevenció de 
Riscos Laborals i de la normativa laboral, el titular de 
l’activitat econòmica, el director dels centres educatius, 
hauran d’adoptar les mesures necessàries per a complir 
amb les mesures d’higiene i prevenció per al personal 
dels sectors d’activitat establits en aquesta Ordre. 

S’assegurarà que tots els treballadors tinguen a la seua 
disposició en el lloc de treball gels hidroalcohólicos o 
desinfectants autoritzats i registrats pel Ministeri de Sa-
nitat per a la neteja de mans, o amb aigua i sabó. Quan no 
puga garantir-se la distància de dos metres, s’assegurarà 
que dispose d’equips de protecció adequats al nivell de 
risc. Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre 
el correcte ús dels citats equips de protecció. També serà 
aplicable a tot aquell que preste serveis en els centres, 
locals o establiments.

El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per 
qualsevol altre sistema de control horari, o bé s’haurà de 
desinfectar abans i després de cada ús, advertint als tre-
balladors i treballadores d’aquesta mesura. 

La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns 
i de condicions de treball existents en els centres, locals 
i establiments es modificaran, en la mesura necessària, 
per a garantir la possibilitat de mantindre la distància de 
seguretat mínima de dos metres, sent això responsabili-
tat del titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, del 
director dels centres educatius, o de la persona en qui 
aquests deleguen. La distància prevista haurà de com-
plir-se, en els vestuaris, taquilles i serveis, així com en 
qualsevol altra zona d’ús comú. 

Quan un treballador o treballadora comence a tindre 
símptomes de la malaltia, es contactarà immediatament 
amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autò-
noma, o centre de salut i, en el seu cas, amb els Serveis 
de Prevenció de Riscos Laborals. El treballador haurà 
d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seua situació 
mèdica siga valorada per un professional sanitari.

Mesures per a previndre el risc de coincidència 
massiva en l’àmbit laboral.

Els centres de treball i empreses hauran de realitzar els 
ajustos que resulten necessaris, en l’organització horària, 
per a evitar la coincidència massiva de persones, treba-
lladores o no, en espais o centres de treball durant les 
franges horàries previsibles.

Es considerarà que existeix risc de coincidència massiva 
quan no hi haja expectatives que es respecten les distàn-
cies mínimes de seguretat, particularment en les entra-
des i eixides al treball. Els ajustos hauran d’efectuar-se 

segons la normativa laboral i convencional que resulte 
d’aplicació.

Mesures d’higiene exigibles a les activitats 
previstes en aquesta ordre

El titular de l’activitat econòmica o, el director dels cen-
tres educatius, haurà d’assegurar que s’adopten les me-
sures de neteja i desinfecció adequades a les caracterís-
tiques i intensitat d’ús dels centres, locals i establiments 
previstos en l’ordre. En les tasques de neteja es prestarà 
especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies 
de contacte més freqüents com, poms de portes, taules, 
mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors i altres ele-
ments de similars característiques, conforme a les se-
güents pautes: 

a) S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu 
recentment preparades o qualsevol dels desinfectants 
autoritzats pel Ministeri de Sanitat. 

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els 
equips de protecció utilitzats es tiraran de manera se-
gura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans. 
Les mesures de neteja s’estendran a zones privades, 
com ara vestuaris, taquilles, serveis, cuines i àrees de 
descans. Quan existisquen llocs de treball compartits, 
es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de 
la finalització de cada ús.

 � Quan s’empre uniforme o roba de treball, es proce-
dirà a la rentada i desinfecció diària, havent de lla-
var-se en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centí-
grads. Si no s’utilitza uniforme o roba de treball, les 
peces utilitzades pels treballadors i treballadores en 
contacte amb clients, visitants o usuaris, també hau-
ran de llavar-se en les condicions assenyalades.
 � S’han de fer tasques de ventilació periòdica en les 
instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per 
espai de cinc minuts. 
 � Quan en els centres, locals i establiments hi haja 
ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al 
mínim imprescindible i s’utilitzaran preferentment 
les escales. L’ocupació màxima serà d’una persona, 
tret que siga possible garantir la separació de dos 
metres entre elles. O quan la persona necessita as-
sistència. 
 � Quan l’ús dels serveis estiga permés a clients, visi-
tants o usuaris, la seua ocupació màxima serà d’una 
persona. Hauran de netejar-se i desinfectar-se, com 
a mínim, sis vegades al dia. 
 � Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mit-
jans que no suposen contacte físic, evitant, en la me-
sura que siga possible, l’ús de diners en efectiu. 
 � Es disposarà de papereres, si pot ser amb tapa i pe-
dal, en els quals poder depositar mocadors i qual-
sevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres 
hauran de ser netejades almenys una vegada al dia.
 � El que es preveu en aquest article en matèria de 
neteja i desinfecció s’aplicarà per als sectors con-
crets, sense perjudici de les especialitats establides 
en ells.
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FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES DE  
CARÀCTER SOCIAL 

Llibertat de circulació

Es podrà circular per la província o, unitat territorial de 
referència, a l’efecte del procés de desescalada. Excep-
cionalment, sempre que es justifique el desplaçament, es 
podrà circular a una altra part del territori nacional per 
causa de força major, situació de necessitat o qualsevol 
altra d’anàloga naturalesa.

Vetles i enterraments

Les vetles podran realitzar-se en instal·lacions públiques 
o privades, amb un límit màxim de quinze persones en 
espais a l’aire lliure o, deu persones en espais tancats. La 
participació en l’enterrament o cremació de la persona 
morta serà d’un màxim de quinze persones, entre fami-
liars i afins.

Llocs de culte

L’assistència a llocs de culte es permet sempre que no 
se supere un terç de l’aforament. Es limitarà al menor 
temps possible la duració de les trobades o celebracions i 
durant el desenvolupament s’evitarà:

 � El contacte personal, mantenint en tot moment la dis-
tància de seguretat.
 � La distribució de qualsevol mena d’objecte, llibres o fullets. 
 � Tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que 
habitualment es manegen. 
 � L’actuació de cors.

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

Reobertura dels establiments i locals comercials mino-
ristes i de prestació de serveis assimilats.

1. Podran obrir al públic els establiments i locals comer-
cials minoristes i d’activitats de serveis professionals 
l’activitat dels quals s’haguera suspés després de la 
declaració de l’Estat d’Alarma quan tinguen una su-
perfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 
metres quadrats sempre que complisquen els requi-
sits següents:

a) Que es reduïsca al 30% l’aforament total en els lo-
cals comercials.
Quan no siga possible mantindre la distància, es 
permetrà un client. 

b) Que s’establisca un horari d’atenció amb servei prio-
ritari per a majors de 65 anys.

3. Podran obrir al públic, mitjançant cita prèvia, els con-
cessionaris d’automoció, les estacions d’ITV i els cen-

tres de jardineria i vivers de plantes siga quina siga la 
seua superfície útil d’exposició i venda També poden 
obrir al públic les entitats concessionàries de joc pú-
blic d’àmbit estatal.
I podrà iniciar-se la reobertura dels mercats que des-
envolupen la seua activitat a l’aire lliure o de venda no 
sedentària en la via pública, comunament denominats 
mercats ambulants.

Mesures d’higiene exigibles als locals i 
establiments amb obertura al públic 

1. Els locals i establiments que òbriguen al públic realit-
zaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i des-
infecció de les instal·lacions amb especial atenció a les 
superfícies de contacte més freqüents com, poms de 
portes, taulells, mobles, passamans, màquines dis-
pensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i ciste-
lles, aixetes, i altres elements similars, conforme a les 
següents pautes:

 � Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en 
finalitzar el dia.
 � Es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de 
treball en cada canvi de torn, prestant especial aten-
ció a aquells utilitzats per més d’un treballador.
 � Les mesures de neteja s’estendran no sols a la zona 
comercial, sinó també, a zones privades dels treba-
lladors i treballadores.

Mesures d’higiene i prevenció per al personal dels 
locals i establiments que òbriguen al públic

 � La distància entre venedor i client durant tot el procés 
serà d’almenys un metre quan es compte amb ele-
ments de protecció o barrera, o d’aproximadament dos 
metres sense aquests elements.
 � La distància entre els llocs dels mercats a l’aire lliure 
(mercats ambulants) en la via pública i els vianants serà 
de dos metres en tot moment. 
 � Quan el servei no permeta el manteniment de la distàn-
cia de seguretat, com poden ser les perruqueries, cen-
tres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de 
protecció adequat al nivell de risc, havent d’assegurar el 
manteniment de dos metres entre un client i un altre.

Mesures relatives als clients a l’interior 
d’establiments i locals, i en els mercats a  
l’aire lliure en la via pública

El temps de permanència en els establiments i locals serà 
l’estrictament necessari perquè els clients puguen realit-
zar les seues compres o rebre la prestació del servei.

Mesures en matèria d’aforament per als 
establiments i locals oberts al públic

Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’afo-
rament màxim de cada local i assegurar que aquest afo-
rament, així com la distància de seguretat interpersonal 
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de dos metres es respecta en el seu interior. Per a això, 
hauran d’establir sistemes que permeten el control de 
l’aforament, de manera que aquest no siga superat en 
cap moment ( 1/3 del total), i haurà d’incloure les ma-
teixes persones treballadores.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC 
DE TERRASSES D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Reobertura de les terrasses a l’aire lliure 
d’hostaleria i restauració

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les te-
rrasses a l’aire lliure d’hostaleria i restauració limi-
tant-se al 50% de les taules permeses l’any immediata-
ment anterior sobre la base de la corresponent llicència 
municipal.

Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació 
del servei en terrasses

En el servei a les terrasses d’hostaleria i restauració hau-
ran de dur-se a terme les següents mesures d’higiene i 
prevenció:

 � Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en 
particular taules, cadires, així com qualsevol altra su-
perfície de contacte entre clients.
 � Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d’un sol ús.
 � S’eliminaran productes d’autoservei com a tovallone-
res, bastonets, vinagreres, setrills, i altres utensilis si-
milars, prioritzant monodosis d’un sol ús.

DELS SERVEIS I PRESTACIONS EN  
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS 

Serveis i prestacions en matèria de serveis socials

Els serveis socials hauran de garantir la prestació efecti-
va de tots els serveis i prestacions recollits en el Catàleg 
de Referència de Serveis Socials. Per això, hauran d’estar 
oberts i disponibles per a l’atenció presencial a la ciuta-
dania, sempre que aquesta siga necessària, i sense per-
judici que s’adopten les mesures de prevenció i higiene 
establides per les autoritats sanitàries. 

Quan siga possible, es prioritzarà la prestació de ser-
veis per via telemàtica, reservant l’atenció presencial a 
aquells casos en què resulta imprescindible.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DELS 
CENTRES EDUCATIUS I UNIVERSITARIS

Reobertura dels centres educatius 

Podrà procedir-se a l’obertura dels centres educatius per 
a la seua desinfecció, condicionament i per a la realització 
de funcions administratives. Serà responsabilitat dels di-

rectors determinar el personal docent i auxiliar necessari 
per a dur a terme les citades tasques. 

Durant la realització de les tasques administratives a les 
quals es refereix l’apartat anterior, haurà de garantir-se 
una distància física de seguretat de dos metres.

Mesures d’higiene i de prevenció en  
els centres educatius

Per al desenvolupament de les activitats previstes an-
teriorment, els centres educatius hauran de complir les 
mesures d’higiene i prevenció següents: 

 � La neteja i desinfecció del centre es durà a terme en els 
termes previstos en aquesta ordre. 
 � L’organització de la circulació de persones i la distribu-
ció d’espais haurà de modificar-se, quan siga necessa-
ri, amb l’objectiu de garantir la possibilitat de mantin-
dre les distàncies de seguretat interpersonal exigides 
en cada moment pel Ministeri de Sanitat. 
 � Es limitarà al màxim possible l’ús de documents en pa-
per i la seua circulació. 
 � Els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures de 
separació entre els treballadors del centre educatiu i 
els usuaris. 
 � Els centres educatius hauran de proveir les treballado-
res i els treballadors del material de protecció necessa-
ri per a la realització de les seues funcions. 

Reobertura dels centres i laboratoris  
universitaris

Podrà procedir-se a l’obertura dels centres universita-
ris per a dur a terme la desinfecció i condicionaments, 
així com gestions administratives inajornables. Du-
rant la realització de les tasques de gestió a les quals 
es refereix el paràgraf anterior haurà de garantir-se 
una distància física de seguretat de dos metres entre 
les persones treballadores, així com entre aquestes i 
l’alumnat.

Les Universitats hauran de proveir el personal treballa-
dor del material de protecció necessari per a la realitza-
ció de les seues funcions. 

Es podrà iniciar l’obertura dels laboratoris universitaris 
per les labors d’investigació que els són pròpies. En tot 
cas, s’haurà de garantir una distància física de seguretat 
de dos metres entre el personal del laboratori. 

Per part de les universitats s’haurà de proveir el personal 
dels laboratoris del material de protecció necessari per 
a la realització de les seues funcions. El personal del la-
boratori haurà de desinfectar tot el material utilitzat una 
vegada finalitzat el seu ús.

Per a poder procedir a la seua reobertura, els centres 
i laboratoris universitaris hauran de complir les me-
sures d’higiene i prevenció previstes per als centres 
educatius.
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Celebració de seminaris i congressos científics o 
innovadors

Es permetrà la realització de congressos, trobades, esde-
veniments i seminaris en l’àmbit de la investigació cientí-
fica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. Aquests 
esdeveniments podran ser promoguts per entitats de na-
turalesa pública o privada, sempre que tinguen per objec-
te impulsar la transferència del coneixement o fomentar 
la innovació i la competitivitat. Aquests esdeveniments 
hauran de complir les obligacions de distància física exi-
gida de dos metres, sense superar en cap cas la xifra de 
trenta assistents.

Reobertura de les biblioteques i  
serveis autoritzats 

Podrà procedir-se a l’obertura de les biblioteques, tant 
de titularitat pública com privada per a les activitats de 
préstec, devolució d’obres i lectura en sala.

Mesures d’higiene i de prevenció a  
les biblioteques 

 � Abans de la reobertura al públic de les biblioteques, el 
responsable de cadascuna d’elles haurà d’adoptar les 
següents mesures:
a) Procedir a la neteja i desinfecció de les instal·lacions, 

mobiliari i equips de treball.
b) En les zones d’accés i en els punts de contacte amb 

el públic, se situaran dispensadors de gels hidroal-
cohólicos o desinfectants.

 � Per al desenvolupament de les activitats previstes, les 
biblioteques hauran de complir les següents mesures 
d’higiene i prevenció: 
a) Neteja i desinfecció del centre. 
b) La circulació de persones i la distribució d’espais 

haurà de modificar-se, quan siga necessari, amb 
l’objectiu de garantir les distàncies de seguretat in-
terpersonal. 

c) Els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures 
de separació entre els treballadors de la biblioteca i 
els usuaris. 

d) Quan els visitants utilitzen els serveis es netejaran 
segons les normes previstes a nivell general.

En les dependències de les biblioteques s’instal·laran 
cartells informatius sobre les mesures de funciona-
ment

CONDICIONS PER A L’OBERTURA  
AL PÚBLIC DELS MUSEUS

Visites públiques als museus i mesures  
de control d’aforament.

Els museus, de qualsevol titularitat i gestió, podran obrir 
les seues instal·lacions al públic per a permetre les visi-

tes a la col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se 
a un terç l’aforament previst. 

Només estaran permeses les visites. No es permetran 
les activitats culturals ni didàctiques. Romandran tancats 
els serveis de consigna.

Mesures preventives higienicosanitàries  
per al públic visitant

S’instal·laran mampares o elements de protecció en ta-
quilles o taulells d’informació, on puga haver-hi contacte 
directe entre treballadors i públic visitant.

Mesures de prevenció de riscos laborals

Els titulars o gestors dels museus hauran d’establir 
les mesures de prevenció de riscos necessàries per a 
garantir que els treballadors, ja siguen públics o pri-
vats, poden exercir les seues funcions en les condi-
cions adequades.

CONDICIONS EN LES QUALS HAN DE 
DESENVOLUPAR-SE LA PRODUCCIÓ I RODATGE 
D’OBRES AUDIOVISUALS

Activitats de producció audiovisual

Es poden realitzar activitats associades a la producció i 
rodatge d’obres audiovisuals sempre que es complisquen 
les mesures higièniques i sanitàries previstes en aquesta 
ordre.

Mesures de prevenció i higiene en matèria  
de producció audiovisual

S’establiran recomanacions perquè el trasllat als espais 
de treball i rodatge es realitze amb el menor risc possi-
ble, i les persones treballadores informaran dels mitjans 
de transport que empraran en cada cas.

Condicions per a la realització de rodatges

Es podran realitzar rodatges en platós i espais privats, 
així com en espais públics que compten amb la correspo-
nent autorització de l’Ajuntament.

Elements de protecció, senyalització  
i informació

En els rodatges, s’hauran d’instal·lar elements de 
senyalització, cartells informatius amb mesures d’hi-
giene i qualsevol altre missatge que s’estime adequat 
per a garantir el compliment de les mesures d’higie-
ne i prevenció.

L’empresa productora haurà de posar a la disposició 
dels integrants de la producció els elements de pre-
venció adequats per al correcte desenvolupament del 
seu treball.
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OBERTURA AL PÚBLIC DELS LOCALS 
I ESTABLIMENTS EN ELS QUALS ES 
DESENVOLUPEN ACTES I ESPECTACLES 
CULTURALS

Reobertura de locals i establiments en  
els quals es desenvolupen actes culturals

Es podran reobrir al públic tots els locals i establi-
ments en els quals es desenvolupen actes i espec-
tacles culturals, sempre que no superen un terç de 
l’aforament autoritzat. Si es realitzen en llocs tan-
cats, no podrà haver-hi més de trenta persones en 
total. I si són a l’aire lliure, l’aforament màxim serà 
de dues-centes.

Entrada, eixida i circulació de públic en 
establiments tancats i a l’aire lliure

 � S’establiran marques de distanciament en el sòl en 
l’accés a la sala.
 � L’obertura de portes es realitzarà amb antelació su-
ficient per a permetre un accés escalonat, havent de 
fixar-se franges horàries adequades per a l’accés.
 � No s’entregarà llibret ni programa ni una altra docu-
mentació en paper.
 � En els espectacles es recomana que no existisquen 
pauses intermèdies.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar per  
al públic que acudisca a aquests establiments

Els establiments i locals, tancats o a l’aire lliure, que òbri-
guen al públic realitzaran, la neteja i desinfecció dels ma-
teixos almenys una vegada al dia, prèvia a l’obertura al 
públic i, en cas de realitzar diverses funcions, abans de 
cadascuna d’elles.

Mesures de protecció comunes als  
col·lectius artístics

Són aplicables als col·lectius artístics als quals es refe-
reix aquesta ordre, les següents mesures:

 � Quan hi haja diversos artistes simultàniament en l’es-
cenari, la direcció artística procurarà que es mantinga 
la distància sanitària de seguretat en el desenvolupa-
ment de l’espectacle.
 � Tant en les representacions com en els assajos es ga-
rantirà la neteja i desinfecció de totes les superfícies i 
instruments amb les quals puguen entrar en contacte 
els artistes abans de cada assaig.
 � El vestuari no es compartirà, en cap moment, per dife-
rents artistes si no es realitza una neteja i desinfecció 
prèvia d’aquest.

Mesures de prevenció de riscos per  
al personal tècnic

 � Els equips o eines de comunicació hauran de ser perso-
nals i intransferibles.

 � Les parts en contacte directe amb el cos de la persona, 
disposaran d’elements substituïbles.
 � Aquells equips que hagen de ser manipulats per 
diferent personal, hauran de ser desinfectats abans 
de cada ús.

CONDICIONS EN LES QUALS HA DE 
DESENVOLUPAR-SE L’ACTIVITAT ESPORTIVA 
PROFESSIONAL I FEDERADA

Obertura dels Centres d’Alt Rendiment

S’autoritza l’accés als Centres d’Alt Rendiment als espor-
tistes integrats en els programes aprovats, els esportis-
tes d’Alt Nivell (DONEN), els esportistes d’Alt Rendiment 
(DONAR) i els reconeguts d’interés nacional pel Consell 
Superior d’Esports.

Els entrenaments es realitzaran preferentment de mane-
ra individual. Les tasques que es desenvolupen ho seran 
sempre sense contacte físic i respectant la distància de 
seguretat 

S’establiran torns horaris d’accés i entrenament.
Els torns d’entrenament seran com a màxim de dues ho-
res i mitja, respectant el límit del trenta per cent de l’afo-
rament per a esportistes.

Podran realitzar-se reunions tècniques de treball amb 
un màxim de deu participants, i sempre guardant la co-
rresponent distància de seguretat i l’ús de les mesures de 
protecció necessàries.

Obertura d’instal·lacions esportives  
a l’aire lliure

Es poden obrir les instal·lacions esportives a l’aire lliure 
per a la realització d’activitats esportives. Pot accedir-hi 
tota persona que desitge realitzar pràctica esportiva, in-
closos els esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, pro-
fessionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic 
federatiu.

L’activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia 
amb l’entitat gestora de la instal·lació. Per a això, s’or-
ganitzaran torns horaris, fóra dels quals no es podrà ro-
mandre en la instal·lació.

Activitat esportiva individual amb cita  
prèvia en centres esportius

Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pú-
blica o privada, podran oferir serveis esportius dirigits 
al desenvolupament d’activitat esportiva amb caràcter 
individualitzat i amb cita prèvia. Amb caràcter previ a 
la seua reobertura, es procedirà a la neteja i desinfec-
ció del centre.

L’activitat esportiva s’organitzarà de manera individualit-
zada, sense contacte físic, per torns prèviament estipu-
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lats, i de manera que s’evite l’acumulació de persones en 
els accessos, tant a l’inici com a la finalització del torn.

OBERTURA AL PÚBLIC DELS HOTELS I 
ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Obertura d’hotels i allotjaments turístics

Es podrà obrir al públic els hotels i allotjaments turístics 
que hagueren suspés la seua obertura per la declaració 
de l’Estat d’Alarma, amb les condicions següents:

 � Als serveis de restauració i cafeteries dels hotels i allo-
tjaments turístics se’ls aplicarà amb caràcter general 
el que s’estableix per al sector. Es prestarà servei de 
restauració i qualsevol altre servei que resulte neces-
sari per a la correcta prestació del servei d’allotjament 
exclusivament per als clients allotjats,
 � No estarà permesa la utilització de piscines, spas, gim-
nasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons 
d’esdeveniments i de tots aquells espais anàlegs que 
no siguen imprescindibles per a l’ús d’hostalatge de 
l’hotel o de l’allotjament turístic.

Mesures d’higiene i prevenció exigibles  
als hotels i allotjaments turístics

 � Hauran d’existir cartells informatius en els idiomes 
més habituals dels clients exposant les condicions 
restrictives d’ús de les instal·lacions i les normes 
d’higiene a observar en relació amb la prevenció de 
contagis.
 � En les zones de recepció o consergeria haurà de ga-
rantir-se la deguda separació de dos metres entre el 
personal treballador i la clientela. 
 � Quan no es puga mantindre la distància de seguretat, 
s’hauran d’utilitzar els equips de protecció adequats al 
nivell de risc.
 � En aquells punts d’atenció al client on puguen haver-hi 
aglomeracions o cues puntuals es marcaran en el terra 
els espais de manera que es respecten la distància mí-
nima de dos metres entre persones.

Mesures d’higiene i prevenció per a la clientela

 � Haurà de garantir-se en tot moment que les perso-
nes clientes estiguen informades sobre les condi-
cions restrictives que li aplicaren en l’ús de les ins-
tal·lacions.
 � Es garantirà que la clientela conega, abans de la con-
firmació de la reserva i durant la seua estada en l’allo-
tjament (en format escrit i en idioma comprensible per 
la persona usuària), les normes especials que regiran 
en l’establiment.

Turisme actiu i de naturalesa

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura-
lesa per a grups d’un màxim de fins a deu persones, per 
empreses registrades com a empreses de turisme actiu. 

Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mit-
jançant cita prèvia.

S’afigen nous paràgrafs sobre les condicions en les quals 
han de desenvolupar-se la desescalada, amb les se-
güents redaccions:

«Les comunitats autònomes podran acordar, en el seu 
àmbit territorial, que la franja horària comence fins a 
dues hores abans i acabe fins a dues hores després, 
sempre que no s’incremente la duració total d’aquesta 
franja».

“A l’efecte del que es preveu en aquesta ordre, que-
da permesa la pràctica no professional dels esports 
individuals que no requerisquen contacte amb ter-
cers, així com els passejos. Aquestes activitats es po-
dran realitzar una vegada al dia i durant les franges 
horàries previstes.”

“Les comunitats autònomes i ciutats autònomes po-
dran acordar que en el seu àmbit territorial les fran-
ges horàries previstes en aquest article comencen fins 
a dues hores abans i acaben fins a dues hores després, 
sempre que no s’incremente la duració total d’aques-
tes franges”.

Plans específics de seguretat, protocols 
organitzatius i guies

Les mesures disposades per la present ordre podran ser 
completades per plans específics de seguretat, protocols 
organitzatius i guies adaptades a cada sector d’activitat, 
que aproven les Administracions Públiques o els seus 
organismes dependents o vinculats, una vegada escolta-
des les parts implicades, així com per aquells que siguen 
acordats en l’àmbit empresarial entre el mateix personal 
treballador, a través dels seus representants, i els em-
presaris o associacions i patronals de cada sector.

Unitats Territorials que passen a  
Fase 1 l’11 de maig

Al País Valencià, els següents departaments de salut:

a) A la província de Castelló: Vinaròs.
b) A la província de València: Requena, Xàtiva-Ontinyent i 

Gandia.
c) A la província d’Alacant: Alcoi, Dénia, La Marina Baixa, 

Elda, Orihuela

Control del compliment de les mesures  
d’aquesta ordre

Els encarregats de vigilar el compliment de les mesu-
res recollides en aquesta ordre seran els serveis d’ins-
pecció municipals, autonòmics o de policia especial, 
en l’àmbit de les seues competències, corresponent la 
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instrucció dels procediments sancionadors que proce-
disquen a les autoritats competents, d’acord amb la le-
gislació sectorial aplicable.

El que es preveu en les ordres i instruccions aprovades 
en desenvolupament o aplicació de l’Estat d’Alarma, 
serà aplicable a les unitats territorials de la fase 1 del 
Pla per a la transició cap a la nova normalitat en tot 
allò que no s’opose o contradiga al que s’estableix en la 
present ordre.

Efectes i vigència

La present ordre assortirà plens efectes des de les 00.00 
hores del dia 11 de maig de 2020 i mantindrà la seua efi-

càcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seu-
es possibles pròrrogues.

València, 12 de maig de 2020
Juan Miguel Muñoz

NOTA: Resum realitzat sobre:

Ordre 399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional, establides 
després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació 
de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova nor-
malitat.
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