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QUÈ ES POT FER EN LA FASE 2?

En aquesta nova Fase 2 de la desescalada, fem un pas 
més cap a la normalitat. Podrem fer esport i passejar a 
qualsevol hora del dia, excepte les reservades als majors 
de 70 anys, tenim la possibilitat de fer reunions amb fa-
mília o amics de fins a 15 persones, poden obrir-se les 
piscines i es poden visitar residències sota estrictes con-
dicions. Podrem assistir al cinema, al restaurant i bars 
sempre en taula, a conferències i exposicions, i assistir a 
algunes competicions esportives, sempre amb les degu-
des precaucions de distanciament social. 

L’ordre estableix que les persones menors de 70 anys 
podran realitzar activitat física (esport i passejos) en 
qualsevol franja horària del dia, a excepció de les reser-
vades per als majors que són, entre les 10 i les 12 hores 
del matí, i les 19 i 20 hores de la vesprada. Tot això, quan 
un territori ha passa a la Fase 2.

L’Ordre 414/2020, publicada en el BOE, el 16 de maig, 
per a la flexibilització de determinades restriccions d’àm-
bit nacional, establides després de la declaració de l’estat 
d’alarma del Pla per a la transició cap a una nova nor-
malitat marca les pautes a seguir en la desescalada du-
rant la Fase 2. Aquesta ordre, ve motivada per l’evolució 
de la situació d’emergència ocasionada per la  COVID-19 
a escala nacional, amb la finalitat d’afrontar la crisi sa-
nitària, després de prorrogar-se en cinc ocasions l’estat 
d’alarma, per raons justificades de salut pública. Davant 
l’evolució epidemiològica positiva i l’oportú compliment 
dels criteris establits, procedeix la flexibilització d’algu-
nes mesures que correspondrien a la Fase 2.

Aquesta ordre va entrar en vigor el dia 18 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. Les mesures que 
l’ordre estableix podran ser complementades per les que 
en l’àmbit del transport, interior i defensa siguen aprova-
des per les restants autoritats en l’exercici de les habili-
tacions previstes.

Entre les mesures establides per aquesta ordre cal as-
senyalar, les mesures per a garantir la protecció de les 
treballadores i els treballadors en els seus llocs de tre-
ball, així com per a evitar la concentració de persones en 
determinats moments en el nou escenari de Fase 2.

En aquesta fase poden obrir els centres educatius per a 
xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys. Per a portar-los, els pares 
i mares han d’acreditar que tenen un treball presencial. 
Els altres centres educatius poden obrir “amb caràcter 
voluntari” per a tots els cursos. En una primera Ordre es 
parlava que obriren per a 4t de l’ESO, 2n de Batxillerat, 
2n de Formació Professional i Superior, i preparació de 
la EVAU (antiga selectivitat). Amb aquesta actualització 
amb l’Ordre de 23 de maig, deixa aquesta decisió a criteri 
de les comunitats autònomes, per a decidir quins cursos 
obrin i quan. Es permet que continue l’educació on-line. 
Ací no entren les classes universitàries, que es continua 
respectant la seua autonomia. En tota obertura d’espais, 
sempre s’han d’assegurar les mesures d’higiene i de dis-
tanciament social.

En l’àmbit social, es flexibilitzen mesures que afecten 
la circulació, assistència a vetles, enterraments i llocs de 
culte. Es permet la celebració de noces per a un nombre 
limitat d’assistents.

Es podrà reobrir al públic centres i parcs comercials, 
prohibint la permanència en les zones comunes o àrees 
recreatives i limitant l’aforament al quaranta per cent. 

També s’amplia el nombre de llocs en mercats a l’aire 
lliure a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant 
al mateix temps l’afluència de clients, de manera que 
s’assegure el manteniment de la distància social de dos 
metres.

Les activitats d’hostaleria i restauració, podrà reobrir 
al públic per a consum en el local, excepte els locals de 
discoteques i bars d’oci nocturn. No poden superar el 
quaranta per cent del seu aforament. Podran utilitzar-se 
pel públic les zones comunes dels hotels i allotjaments 
al públic, sempre que no se supere un terç del seu afo-
rament.

Es poden obrir els locals i establiments per a realitzar 
actes i espectacles culturals. Si se celebren en llocs tan-
cats, hauran de comptar amb seient o butaca preassigna-
da i no podrà superar-se un terç de l’aforament original, 
ni reunir més de cinquanta persones. Si se celebren a l’ai-
re lliure, el públic haurà de romandre assegut, i no podrà 
superar-se un terç de l’aforament ni reunir a més de 400 
persones.

S’assenyalen les condicions en les quals poden tornar 
a obrir al públic els monuments amb les necessàries me-
sures de seguretat i higiene.

En l’àmbit de l’esport, s’estableixen les condicions 
en les quals ha de desenvolupar-se l’activitat esportiva. 
S’estableixen així mateix les condicions per a l’obertura 
al públic de les piscines recreatives, 

S’amplien a vint persones els grups que poden realit-
zar activitats de turisme actiu i de naturalesa i es permet 
la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci 
i conferències sense que se supere la xifra de cinquanta 
assistents.

Les comunitats autònomes podran permetre les visi-
tes d’un familiar a habitatges tutelats i a centres residen-
cials de persones amb discapacitat.

En reació amb els establiments i locals comercials 
detallistes es manté com a requisit que tinguen una su-
perfície útil igual o inferior a 400 metres quadrats, però 
es preveu que en el cas que la superfície siga superior, 
puguen fitar l’espai que es reòbriga al públic ajustant-se 
a aquest llindar. El temps de permanència en els establi-
ments es considera un important factor de risc. L’estada 
mitjana en aquesta mena de locals sol ser més llarga que 
en els establiments xicotets, la qual cosa augmenta el 
temps d’exposició al virus, i amb això un augment del risc 
tant a nivell individual com col·lectiu.

També regula els desplaçaments i la mobilitat, tant en 
el transport públic com privat, i les possibles aglomera-
cions que puguen succeir en les entrades i eixides, i en 
els espais comuns. En el cas del transport públic, a més, 
es poden produir situacions de risc addicionals. No sem-
pre és possible respectar la distància de seguretat social 
establida.
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Des del punt de vista de la salut pública, l’objectiu de 
l’existència de restriccions és evitar les aglomeracions de 
persones i l’incompliment de les regles de distanciament 
social establides com a estratègia fonamental per a evitar 
l’expansió del virus.

Les mesures contemplades per aquesta ordre poden 
ser, completades per plans específics de seguretat i guies 
adaptades a cada sector d’activitat que aproven les Admi-
nistracions Públiques, una vegada sentides les parts im-
plicades, així com aquells plans que siguen acordats en 
l’àmbit empresarial entre els propis treballadors, a través 
dels seus representants, i els empresaris de cada sector.

CONTINGUT MÉS 
RELLEVANT QUE REGULA 
L’ORDRE

El seu objectiu 

Establir les condicions per a la flexibilització de deter-
minades restriccions d’àmbit nacional, en aplicació de la 
Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Àmbit d’aplicació

És aplicable a les activitats que regula la mateixa que es 
desenvolupen en les unitats territorials durant la Fase 2.

Foment dels mitjans no presencia’ls de treball

Sempre que siga possible, es fomentarà la continuïtat del 
teletreball per a aquells treballadors que puguen realit-
zar la seua activitat laboral a distància.

Mesures d’higiene i prevenció a nivell general

Mesures d’higiene i prevenció per al personal treballador 
dels sectors previstos en aquesta ordre

 � El titular de l’activitat econòmica o, el director dels 
centres hauran d’adoptar les accions necessàries 
per a complir les mesures d’higiene i prevenció.
 � En els llocs de treball hi haurà aigua i sabó o gels 

hidroalcohòlics o desinfectants per a la neteja de 
mans. Quan no puga garantir-se la distància de se-
guretat interpersonal d’aproximadament dos me-
tres, s’assegurarà que els treballadors disposen 
d’equips de protecció adequats al nivell de risc. 
 � El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït 

per qualsevol altre, o bé s’haurà de desinfectar 
abans i després de cada ús, advertint els treballa-
dors d’aquesta mesura.
 � La disposició dels llocs de treball, l’organització dels 

torns i la resta de condicions de treball es modifi-
caran, en la mesura necessària, per a garantir la 
possibilitat de mantindre la distància de seguretat 
interpersonal de dos metres entre els treballadors.
 � Les mesures de distància hauran de complir-se, en 

els vestuaris, taquilles i serveis dels treballadors, 
també en les zones d’ús comú.
 � Quan un treballador tinga símptomes de la malaltia, 

contactarà immediatament amb el centre de salut 
corresponent i, en el seu cas, amb el correspo-
nent servei de prevenció de riscos laborals, havent 
d’abandonar el seu lloc de treball fins que siga valo-
rat per un professional sanitari.

Mesures per a previndre la coincidència massiva de 
persones

 � Els centres hauran de realitzar els ajustos en l’orga-
nització horària que resulten necessaris per a evitar 
el risc de coincidència massiva de persones, treba-
lladores o no, en espais o centres de treball 
 � Existeix risc de coincidència massiva en les entrades 

i eixides al treball i en l’afluència d’altres persones 
que siga previsible.

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

 � El que es preveu en aquest article s’aplicarà sense 
perjudici de les especificitats en matèria de neteja i 
desinfecció establida per a sectors concrets.
 � El titular de l’activitat econòmica haurà d’assegurar 

que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció 
adequades a les característiques i intensitat d’ús 
dels locals i establiments previstos en aquesta or-
dre.
 � En la neteja es pararà atenció a les zones d’ús comú 

i superfícies de contacte com a poms de portes, tau-
les, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, 
etc. conforme a les següents pautes:

a) S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de 
lleixiu o desinfectants amb activitat virucida. 

b) Els materials emprats i els equips de protecció 
utilitzats es tiraran de manera segura.

 � La neteja s’estendrà a zones privades, com ara ves-
tuaris, taquilles, serveis, cuines i àrees de descans.
 � En els llocs de treball compartits, es realitzarà la ne-

teja i desinfecció després de la finalització de cada 
ús, especialment els elements comuns de manipu-
lació.
 � Els uniformes o roba de treball, es procedirà a la 

rentada i desinfecció regular d’aquests.
 � Es realitzaran tasques de ventilació per a perme-

tre la renovació de l’aire, com a mínim, de manera 
diària.
 � L’ascensor o muntacàrregues, es limitarà al mínim 

imprescindible i s’utilitzaran preferentment les es-
cales. Quan siga necessari utilitzar-los, l’ocupació 
màxima serà d’una persona.
 � Quan l’ús dels serveis estiga permés per a clients, 

visitants o usuaris, la seua ocupació màxima serà 
d’una persona. Haurà de reforçar-se la neteja i 
desinfecció dels serveis garantint l’estat d’higiene 
d’aquests.
 � Es fomentarà el pagament amb targeta, evitant, en 
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la mesura que siga possible, l’ús de diners en efec-
tiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de 
cada ús. 
 � S’haurà de disposar de papereres en les quals poder 

dipositar qualsevol material d’un sol ús. 

FLEXIBILITZACIÓ DE 
MESURES DE CARÀCTER 
SOCIAL

Llibertat de circulació

 � Es podrà circular per la província, a l’efecte de 
desescalada, sense perjudici de les excepcions que 
justifiquen el desplaçament a una altra part del te-
rritori nacional per motius sanitaris, laborals, pro-
fessionals o empresarials.
 � Les persones de fins a 70 anys podran realitzar l’ac-

tivitat física a l’aire lliure durant la situació de crisi 
sanitària, en qualsevol franja horària a excepció de 
la compresa entre les 10.00 hores i les 12.00 hores 
i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores, que queda 
reservada als majors de 70 anys. 
 � Les comunitats autònomes podran acordar que 

aquestes franges horàries comencen fins a dues ho-
res abans i acaben fins a dues hores després, sem-
pre que no s’incremente la duració total d’aquestes.
 � Sempre hauran de respectar-se les mesures de se-

guretat i al manteniment d’una distància mínima, 
d’almenys, dos metres. A aquest efecte, els grups 
seran d’un màxim de 15 persones, excepte en el cas 
de persones convivents.

Vetles i enterraments

 � Les vetles podran realitzar-se en instal·lacions, pú-
bliques o privades, amb un límit màxim de 25 perso-
nes en espais a l’aire lliure o 15 persones en espais 
tancats.
 � La participació en la comitiva per a l’enterrament o 

comiat per a cremació de la persona morta es res-
tringeix a un màxim de quinze persones, entre fami-
liars i afins.
 � S’hauran de respectar les mesures de seguretat i hi-

giene i el manteniment d’una distància mínima de 
seguretat de dos metres, higiene de mans i etiqueta 
respiratòria.

Llocs de culte

 � L’assistència a llocs de culte es limita al cinquanta 
per cent de l’aforament. L’aforament màxim haurà 
de publicar-se en lloc visible de l’espai destinat al 
culte.

Cerimònies nupcials

 � Les noces podran realitzar-se en instal·lacions, pú-
bliques o privades, ja siga en espais a l’aire lliure o 
espais tancats, sempre que no se supere el 50% del 
seu aforament, i en tot cas un màxim de 100 perso-
nes en espais a l’aire lliure o de 50, en espais tan-
cats.

El desenvolupament de l’activitat en establiments 
comercials detallistes

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els es-
tabliments i locals comercials minoristes i d’activitats de 
serveis professionals, sempre que tinguen una superfície 
útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres qua-
drats,

Quan se supere aquest límit, es pot fitar l’espai que es 
reobri al públic ajustant-se a aquest llindar, sempre que 
complisquen tots els requisits següents: 

Que es reduïsca al 30% l’aforament. En els locals co-
mercials en els quals no siga possible mantindre la dis-
tància, es permetrà la permanència dins del local d’un 
client.

En el cas de diverses plantes, la presència de clients en 
cadascuna, guardaren aquesta proporció. S’haurà de ga-
rantir una distància mínima de dos metres entre clients. 
Quan no siga possible mantindre aquesta distància, es 
permetrà la permanència d’un client.

Poden iniciar la seua activitat, mitjançant cita prèvia, 
els concessionaris d’automoció, les estacions d’Inspec-
ció Tècnica de Vehicles i els centres de jardineria i vivers 
de plantes siga quina siga la superfície útil d’exposició i 
venda. Podran procedir a la seua reobertura al públic les 
entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal.

El que es disposa en aquesta ordre, no serà aplicable 
als establiments i locals comercials detallistes que ja es-
taven oberts al públic 

Els establiments que òbriguen al públic, podran esta-
blir sistemes de recollida en l’establiment dels productes 
adquirits per telèfon o Internet. Podrà establir-se un sis-
tema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius 
determinats.

En els mercats ambulants en via pública es garantirà la 
limitació a un terç dels llocs habituals, limitant l’afluència 
de clients de manera que s’assegure el manteniment de 
la distància social de dos metres.

Els Ajuntaments podran autoritzar els mercats a l’aire 
lliure, donant preferència a aquells de productes alimen-
taris i de primera necessitat. Els Ajuntaments establiran 
requisits de distanciament entre llocs i condicions de de-
limitació del mercat amb l’objectiu de garantir la segure-
tat i distància entre treballadors, clients i vianants. En tot 
cas, es garantirà una limitació al 25% dels llocs habituals 
o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l’afora-
ment habitual.

Mesures per a les accions comercials o de promoció

Les accions de promoció que duguen a terme els establi-
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ments hauran d’anar acompanyades de mesures destin-
ades al fet que no es generen aglomeracions que impe-
disquen el manteniment de la distància de seguretat, el 
compliment dels límits d’aforament.

Condicions per a la reobertura al públic de centres i 
parcs comercials

La reobertura al públic de centres i de parcs comercials 
ha de garantir les condicions següents:
a) Que es limite l’aforament total dels mateixos al 30% de 

les seues zones comunes.
b) Que es limite al 40% l’aforament en cadascun dels es-

tabliments comercials situats en ells.
c) No es permet la permanència en les zones comunes, 

excepte per al trànsit entre establiments. Això no serà 
aplicable a l’activitat d’hostaleria i restauració que es 
desenvolupe en aquestes zones comunes.

d) Queda prohibida la utilització de les zones recreatives, 
havent de romandre tancades.

Mesures d’higiene exigibles a establiments amb 
obertura al públic

Els establiments i locals que òbriguen al públic realitza-
ran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció 
de les instal·lacions amb especial atenció a les superfí-
cies de contacte més freqüents com a poms de portes, 
taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, 
sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, etc, 
conforme a les següents pautes:
1. a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en 

finalitzar el dia.
2. b) Per a la neteja es podrà realitzar, una pausa dedica-

da a tasques de manteniment, neteja i reposició. En els 
llocs de treball, en cada canvi de torn, es realitzarà una 
neteja i desinfecció

Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de 
sanitaris, aixetes i poms de porta dels serveis en els esta-
bliments i locals comercials minoristes.

En la venda automàtica, màquines expenedores, buga-
deries autoservei i activitats similars, s’haurà d’assegu-
rar el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció 
adequades, tant de les màquines com dels establiments

 
Mesures d’higiene i prevenció per als treballadors dels 
establiments que òbriguen al públic

La distància entre venedor i client serà d’almenys un me-
tre quan es compte amb elements de protecció o barrera, 
o de dos metres sense aquests elements.

Quan no siga possible el manteniment de la distància 
de seguretat, com poden ser les perruqueries, centres 
d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de pro-
tecció adequat al nivell de risc que assegure la protecció 
tant del treballador com del client, havent d’assegurar el 
manteniment de dos metres entre un client i un altre.

Mesures d’higiene per a clients en l’establiments i en 

els mercats a l’aire lliure

El temps de permanència serà l’estrictament necessari 
per a realitzar les compres o la prestació del servei.

Hauran d’assenyalar de manera clara la distància de 
seguretat interpersonal de dos metres entre clients.

S’hauran de posar a la disposició del públic dispen-
sadors de gels en l’entrada del local, que hauran d’estar 
sempre en condicions d’ús.

En els establiments i locals comercials, que compten 
amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un 
treballador amb la finalitat d’evitar la manipulació directa 
dels productes per part dels clients.

En el sector tèxtil, els emprovadors hauran d’utilit-
zar-se per una única persona, després del seu ús es ne-
tejaran i desinfectaran. Quan un client es prove una peça 
i no l’adquirisca, l’establiment implementarà mesures 
perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada 
a altres clients.

Sobre l’aforament per als establiments i locals oberts 
al públic

Els establiments hauran d’exposar al públic l’aforament 
màxim de cada local i assegurar que aquest aforament i 
la distància de seguretat de dos metres es respecta en el 
seu interior. S’establiran sistemes que permeten el con-
trol de l’aforament, de manera que aquest no siga superat 
i que haurà d’incloure als treballadors.

L’organització de la circulació de persones i la distribu-
ció d’espais haurà de modificar-se per a garantir la dis-
tància de seguretat de dos metres. Quan un local dispose 
de dos o més portes, es podrà establir un ús diferenciat 
per a l’entrada i l’eixida.

Mesures per a a centres comercials i parcs comercials
Els centres i parcs comercials que òbriguen al públic 

hauran de complir les condicions següents:
a) L’ús de serveis familiars i sales de lactància es res-

tringirà a una única família. Haurà de ser controlat pel 
personal d’aquests, havent de procedir-se a la seua 
neteja i desinfecció 

b) El personal de seguretat vetlarà perquè es respecte 
la distància mínima de dos metres i evitarà la formació 
d’aglomeracions, prestant especial atenció a les esca-
les mecàniques i als ascensors.

c) En els aparcaments, a més de la desinfecció continua-
da, es fomentarà el pagament per mitjans electrònics 
sense contacte.

d) S’establiran sistemes de recompte i control de l’afo-
rament, de manera que no siga superat, i que haurà 
d’incloure als treballadors.

LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
EN ELS ESTABLIMENTS 
D’HOSTALERIA I 
RESTAURACIÓ
Reobertura de locals d’hostaleria i restauració per a 
consum en el local
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Podran obrir al públic els establiments d’hostaleria i 
restauració per a consum en el local, sense superar un 
quaranta per cent del seu aforament. No poden obrir les 
discoteques i bars d’oci nocturn.

El consum dins del local només podrà realitzar-se as-
segut en taula. Estarà permés l’encàrrec en el propi esta-
bliment de menjar i beguda per a portar.

Haurà d’assegurar-se la distància de dos metres entre 
les taules. Les taules hauran de ser concordes al nombre 
de persones, permetent que es respecten la distància mí-
nima de seguretat.

Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei 
en el local

En la prestació del servei en els locals d’hostaleria i res-
tauració hauran de respectar-se les següents mesures 
d’higiene i prevenció:
a) Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular 

taules, cadires, així com qualsevol superfície de con-
tacte, entre un client i un altre. S’haurà de procedir a 
la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al 
dia.

b) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula i tovallons 
d’un sol ús. 

c) S’haurà de posar a la disposició del públic dispensa-
dors de gels hidroalcohòlics o desinfectants en l’entra-
da de l’establiment i a l’eixida dels banys.

d) S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de 
dispositius electrònics propis.

e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cris-
talleria, coberteria o jocs de taula i tovallons, s’em-
magatzemaran en recintes tancats i lluny de zones de 
pas de clients i treballadors.

f) S’eliminaran productes d’autoservei com a tovallone-
res, furgadents, vinagreres i setrills, prioritzant mono-
dosis d’un sol ús. 

g) S’establiran itineraris per a evitar aglomeracions 
en determinades zones i previndre el contacte entre 
clients.

h) El treballador que realitze el servei en taula haurà de 
garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar 
els procediments d’higiene i prevenció necessaris per 
a evitar el risc de contagi.

Dels habitatges tutelats, centres de persones amb disca-
pacitat i centres de persones majors

Visites a habitatges tutelats, centres de persones amb 
discapacitat i centres de persones majors

Les comunitats autònomes podran permetre visites als 
residents d’habitatges tutelats, centres de persones 
amb discapacitat i centres de persones majors. En les 
visites s’aplicarà el següent:

a) S’haurà de concertar prèviament la visita amb l’habi-
tatge tutelat o el centre residencial.

b) Les visites es limitaran a una persona per resident.
c) Durant la visita serà obligatori l’ús d’equips de protec-

ció adequats al nivell de risc tant per part del visitant 
com per part del resident.

d) El centre residencial haurà de comptar amb procedi-

ments específics per a regular l’entrada i eixida de les 
visites amb la finalitat d’evitar aglomeracions amb els 
treballadors i resta de residents.

e) Durant la visita s’hauran d’observar les mesures d’hi-
giene i prevenció establides per les autoritats sani-
tàries.

f) Aquelles altres mesures que, per motius de salut pú-
blica, establisquen les comunitats autònomes.

No es podran visitar quan hi haja casos de confirmats 
de COVID-19, o en els quals algun resident es trobe en 
període de quarantena.

Condicions per a la reobertura de les residències per a 
investigadors

Poden reprendre la seua activitat les residències públi-
ques o privades, que tinguen per objecte l’allotjament i 
prestació de serveis hostalers i de restauració a personal 
científic, tècnic i investigador.

S’haurà de garantir que, una vegada finalitzat el torn 
de treball, i previ a l’entrada del nou torn, es desinfectarà 
l’entorn de treball.

Es fomentarà l’establiment de treball a torns de les 
jornades laborals per als treballadors d’aquestes resi-
dències.

Reobertura de les zones comunes d’hotels i 
allotjaments turístics

Es podran obrir al públic les zones comunes dels hotels 
i allotjaments turístics, sempre que no se supere un terç 
del seu aforament.

Mesures d’higiene i prevenció en les zones comunes 
dels hotels i allotjaments turístics

Cada establiment haurà de determinar els aforaments 
dels espais comuns, així com aquells llocs en els quals 
es podran realitzar esdeveniments i les condicions més 
segures conforme a l’aforament màxim.

Els espais tancats on es vagen a celebrar esdeveni-
ments, hauran de ventilar-se dues hores abans del seu 
ús.

Les activitats d’animació o classes grupals tindran un 
aforament màxim de vint persones i haurà de respec-
tar-se la distància mínima de seguretat. En cas contrari, 
s’hauran d’utilitzar mascaretes.

Es desinfectaran els objectes i el material utilitzat en 
les activitats d’animació després de cada ús. 
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MESURES DE 
FLEXIBILITZACIÓ EN L’ÀMBIT 
DE LA CULTURA
Condicions en què ha de desenvolupar-se l’activitat de 
les biblioteques

Serveis autoritzats a les biblioteques

Podran dur-se a terme activitats de consulta en sala 
sempre que no se supere un terç de l’aforament. Quan un 
usuari abandone un lloc de lectura, aquest haurà de ser 
netejat i desinfectat.

Es pot fer ús dels ordinadors destinats a l’ús públic, de 
catàlegs, de fitxes de la biblioteca o publicacions electrò-
niques. Hauran de netejar-se després de cada ús.

Les sales infantils i les col·leccions de lliure accés ro-
mandran tancades.

Reobertura al públic de les sales d’exposicions

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les sales 
d’exposicions sempre que no se supere un terç de l’afo-
rament i s’adopten les mesures necessàries per al degut 
control de les aglomeracions.

Mesures d’higiene i prevenció per a les sales 
d’exposicions

En l’àrea de recepció de visitants i atenció al públic hau-
ran d’instal·lar elements i barreres físiques de protecció.

S’instal·laran cartells amb normes i recomanacions 
específiques per al públic, recordant la necessitat de 
mantindre la distància de dos metres. S’evitarà que es 
formen aglomeracions en l’entrada i eixida.

Adaptació dels serveis de neteja

De manera prèvia a la reobertura, es procedirà a la realit-
zació d’una neteja i desinfecció en profunditat.

Adaptació dels serveis d’atenció al públic

Cada sala adaptarà la prestació dels serveis d’atenció al 
públic, tenint en compte el control de l’aforament i l’ober-
tura rotativa d’espais.

S’haurà d’informar els visitants sobre les mesures 
d’higiene i prevenció enfront del COVID-19. Es vetlarà pel 
seu compliment i es controlarà que no se supera l’afora-
ment permés.

Mesures específiques per als treballs associats al 
muntatge i desmuntatge d’exposicions

Les sales procuraran el manteniment en tot moment de 
la distància interpersonal de dos metres, per a evitar la 
confluència de treballadors de diferents especialitats de 
muntatge i desmuntatge d’exposicions temporals.

L’interior de les cabines dels vehicles de transport 
s’hauran de netejar i desinfectar, almenys una vegada al 

dia. També els punts d’agarre de la maquinària i les eines 
que s’utilitzen durant el muntatge.

Quan participen diverses empreses en el muntatge o 
desmuntatge, es dissenyarà l’escalonament horari de les 
entrades i eixides d’aquestes, evitant en la mesura del 
possible, la coincidència en un mateix espai de diferents 
empreses.

Visites i atenció al públic

S’evitarà la celebració d’inauguracions d’exposicions que 
puguen suposar aglomeració de persones en un espai 
tancat.

S’adoptaran les mesures necessàries per a evitar aglo-
meracions durant les visites i atenció al públic.

No es podrà prestar el servei de guarda-roba ni el de 
consigna.

No hi haurà elements exposats per a ús tàctil. No esta-
ran disponibles les audioguies ni fullets.

Es podran adoptar quantes mesures addicionals es 
consideren per a complir amb les mesures de prevenció 
i higiene.

La visita de monuments i altres equipaments culturals

S’inicia la reobertura al públic de monuments, sempre 
que les visites no superen un terç de l’aforament i amb els 
requisits establits. No podran desenvolupar-s’hi activitats 
culturals diferents de les visites. 

Mesures d’higiene i prevenció aplicables als 
monuments

 � Els accessos i punts de control, informació i aten-
ció al públic hauran d’instal·lar elements i barreres 
físiques de protecció per al personal de control i vi-
gilància.
 �   En els accessos es col·locaran cartells amb normes 

i recomanacions específiques per al públic. S’ins-
tal·laran elements de senyalització amb indicacions 
sobre la distància de seguretat, per a evitar aglome-
racions en l’entrada i/o eixida.

Adaptació dels serveis de neteja

Els locals hauran de sotmetre’s de manera prèvia a la 
reobertura a una neteja i desinfecció selectiva de les 
parts accessibles al públic.

La neteja i desinfecció dels espais d’exposició o em-
magatzematge es realitzarà conforme a les recomana-
cions específiques per a aquesta mena de locals.

Els responsables dels locals dissenyaren les condi-
cions particulars d’aquests, els recorreguts dels visitants, 
establint una estratègia de desinfecció i neteja proporcio-
nada als riscos.

Adaptació dels serveis d’atenció al públic 

Cada local, adaptarà la prestació dels serveis d’atenció al 
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públic, valorant les exigències de control de l’aforament i 
una possible obertura rotativa d’espais.

El personal d’atenció al públic informarà sobre les me-
sures front a la COVID-19.

Mesures en els recintes de monuments culturals amb 
ús compartit amb activitats no culturals

Per a evitar la confluència de personal treballador amb 
usuaris dels immobles o amb els visitants, s’assegurarà 
el manteniment de la distància interpersonal.

En els recintes religiosos, com esglésies, s’establiran 
recorreguts obligatoris per a separar circulacions, procu-
rant el manteniment en tot moment de la distància inter-
personal.

En la visita a palaus, s’organitzaran horaris per a evitar 
aglomeracions.

Condicions per a la realització de visites i atenció al 
públic

Es permetrà únicament les visites individuals, o de convi-
vents, evitant la realització d’activitats alienes a la visita.

No es podrà prestar servei de guarda-roba ni el de 
consigna. L’ús dels elements dissenyats per a un ús tàctil 
estarà inhabilitat. No estaran disponibles les audioguies, 
fullets en sala o un altre material anàleg.

S’adoptaran les mesures que es consideren ne-
cessàries per a complir amb les mesures de prevenció i 
higiene establides per les autoritats sanitàries.

Mesures de control d’aforament

La reducció a un terç de l’aforament, es calcularà respecte 
de l’aforament previst en el corresponent Pla d’autopro-
tecció de l’immoble per als seus espais tancats i lliures. 

El límit previst serà objecte de control tant en la venda 
en taquilles com en la venda on-line. Per això, es posarà a 
la disposició del públic un nombre màxim d’entrades per 
trams horaris.

Quan la restricció de l’aforament a un terç no permeta 
complir amb la distància recomanable, prevaldrà l’aplica-
ció de la distància de seguretat com a criteri per a deter-
minar l’aforament màxim permés. 

AUDITORIS I LOCALS I 
ESTABLIMENTS DESTINATS 
A ACTES I ESPECTACLES 
CULTURALS 
Reobertura dels locals i establiments en els quals es 
desenvolupen actes i espectacles culturals

Podran reobrir al públic els locals i establiments en els 
quals es desenvolupen actes i espectacles, sempre que 
no superen un terç de l’aforament autoritzat. Si es rea-
litzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de 30 per-
sones en total i, si són a l’aire lliure, l’aforament màxim 
autoritzat serà de 200 persones.

Activitat dels cinemes, teatres, auditoris i espais 
similars destinats a actes i espectacles culturals

Els cinemes, teatres i auditoris podran reprendre l’activi-
tat sempre que compten amb butaques preasignadas i no 
superen un terç de l’aforament autoritzat.

En el cas de locals destinats a actes i espectacles cul-
turals, la represa de l’activitat se subjectarà als següents 
requisits:
a) Els llocs tancats, no podrà superar un terç de l’afora-

ment autoritzat, ni reunir més de 50 persones. 
b) Les activitats a l’aire lliure, el públic haurà de roman-

dre assegut, guardant la distància necessària i no po-
drà superar-se un terç de l’aforament autoritzat, ni re-
unir més de 400 persones.

Es recomanarà la venda on-line o telefònica de l’en-
trada, Es permet la prestació de botiga i cafeteria, que 
s’ajustarà a les normes que estableixen per a aquestes 
activitats. No es prestarà servei de guarda-roba ni de con-
signa. 

Es garantirà la distància de seguretat en les cues, en 
entrades i eixides d’espectadors.

CONDICIONS EN LES QUALS 
HA DE DESENVOLUPAR-SE 
L’ACTIVITAT ESPORTIVA
Entrenament bàsic en lligues no professionals 
federades

Els esportistes participants en lligues no professionals 
podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, dirigits 
a la seua modalitat esportiva específica, de manera indi-
vidual 

Els entrenaments es desenvoluparan complint estric-
tament les mesures de prevenció i higiene relatives al 
manteniment d’una distància de seguretat d’almenys dos 
metres, llavat de mans, ús d’instal·lacions, proteccions 
sanitàries, i totes aquelles relatives a la protecció dels 
esportistes i personal auxiliar de la instal·lació.

La federació corresponent emetrà l’acreditació als es-
portistes integrats en ella. La llicència esportiva serà su-
ficient acreditació.

Obertura d’instal·lacions esportives cobertes

Es poden obrir les instal·lacions esportives cobertes per 
a la realització d’activitats esportives amb certes limita-
cions.

Podrà accedir a les mateixes qualsevol persona que 
desitge realitzar una pràctica esportiva, inclosos els es-
portistes d’alt nivell.

Es requerirà la concertació de cita prèvia. S’organitza-
ran torns horaris, fóra dels quals no es podrà romandre 
en la instal·lació. 

Es respectarà el límit del 30% de capacitat d’aforament 
d’ús esportiu en cada instal·lació, tant quant a l’accés, 
com durant la pròpia pràctica. 

Únicament podrà accedir amb els esportistes un en-
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trenador en el cas que resulte necessari, circumstància 
que haurà d’acreditar-se degudament

Es podran utilitzar els vestuaris, respectant les mesu-
res generals de prevenció i higiene. A la finalització de 
cada torn es procedirà a la neteja de les zones comunes i, 
en cada torn, s’haurà de netejar i desinfectar el material 
compartit després de cada ús. En finalitzar la jornada es 
procedirà a la neteja de la instal·lació.

LA REOBERTURA AL 
PÚBLIC DE LES PISCINES 
RECREATIVES I ÚS DE LES 
PLATGES 
Reobertura al públic de les piscines recreatives

Es poden obrir al públic les piscines recreatives. L’afora-
ment màxim permés serà del 30% de la capacitat, sempre 
que siga possible respectar la distància de dos metres. 
En cas contrari es reduirà aquest aforament a l’efecte de 
complir amb la distància de seguretat.

Es requerirà la concertació de cita prèvia amb l’entitat 
gestora de la instal·lació. S’organitzaran horaris per tor-
ns, fóra dels quals no es podrà romandre en la instal·la-
ció.
Mesures d’higiene i prevenció aplicables a les piscines 
recreatives

Es procedirà a la neteja i desinfecció diària de la instal·la-
ció. Les superfícies en contacte freqüent amb les mans, 
com a poms de les portes dels vestuaris o baranes, 
s’haurà de dur a terme una neteja i desinfecció, almenys 
tres vegades al dia. 

Es recordarà als usuaris les normes d’higiene i preven-
ció a observar.

S’ha d’establir una distribució espacial per a garantir 
la distància d’almenys dos metres entre els usuaris mit-
jançant senyals en el sòl. Tots els objectes personals han 
de romandre dins del perímetre de seguretat de dos me-
tres evitant contacte amb la resta d’usuaris.

No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni de les 
fonts d’aigua.

Ús de platges

Es permet la pràctica d’activitats esportives, professio-
nals o d’esbarjo, sempre que es puguen desenvolupar 
individualment i sense contacte físic, mantenint una dis-
tància mínima de dos metres entre els participants. Els 
banyistes hauran de complir amb les recomanacions i 
normes establides per les autoritats.

Pesca esportiva i recreativa

Queda permesa la pràctica de la pesca esportiva i recrea-
tiva en totes les seues modalitats sempre que es respecte 
la distància de seguretat i les mesures d’higiene i preven-
ció fixades per les autoritats

Celebració de congressos, trobades, reunions de negoci 
i conferències

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reu-
nions de negoci i conferències promoguts per qualsevol 
entitat de naturalesa pública o privada. 

Aquests esdeveniments hauran de complir les obliga-
cions de distància física exigida de dos metres, sense su-
perar en cap cas la xifra de 50 assistents.

Correspon als responsables convocants acordar de 
forma motivada l’aplicació del que es disposa en aquests.

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 adaptats a cada sector d’activitat, 
que aproven les Administracions Públiques així com per 
aquells que siguen acordats en l’àmbit empresarial entre 
els propis treballadors, a través dels seus representants, 
i l’empresariat de cada sector.

Control del compliment de les mesures d’aquesta ordre

Els encarregats de vigilar el compliment de les mesu-
res recollides en aquesta ordre corresponen als serveis 
d’inspecció municipal, autonòmica o de policia especial, 
en l’àmbit de les seues competències. 

Referència legal

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm. 138 dissabte 16 de maig de 2020
Ordre SND/414/2020, de 16 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 2 del Pla per a la transició cap a una nova nor-
malitat.

València, 26 de maig 2020
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CASTELLÓ 
Marqués de Valverde, 8. 12003
Tel. 964 26 90 94 - Fax 964 23 29 52
castello.stepv@intersindical.org
VALL D’UIXÓ
Almenara, 11, baixos. 12600
Tel. i fax 964 66 70 38
osut@intersindical.org
VALÈNCIA
Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47 - Fax 96 392 43 34
valencia.stepv@intersindical.org
ALZIRA
Plaça del Sufragi 11, Ent A i B. 46600
Tel. 96 240 02 21 - Fax 96 241 25 57
alzira.stepv@intersindical.org
BUNYOL
Plaza Layana, 1B. 46360
Tel. 960 823 260
comarcal@stics.intersindical.org 
XÀTIVA
Portal del Lleó, 8, 2n A. 46800
Tel. i fax 96 228 30 67
xativa.stepv@intersindical.org
GANDIA
Av. Alacant,18, 1r. 46701
Tel. i fax 96 295 07 54
gandia.stepv@intersindical.org
ALCOI
Oliver, 1, 5-D. 03804
Tel. i fax 966 54 06 02
alcoi.stepv@intersindical.org
ALACANT
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5,12. 03005
Tel. 965 98 51 65 - Fax 965 126 626
alacant.stepv@intersindical.org
ELX
Maximilià Thous, 121. 03204
Tel. i fax 966 22 56 16
elx.stepv@intersindical.org
ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA
Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47 - Fax 96 392 43 34
http://www.web.esfmb.org/
cursos@esmb.org


