
Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a 
l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com 
per a la pràctica de l'esport professional i federat. 

 

Condicions per a l'obertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i 
de prestació de serveis assimilats a partir del 4 de maig del 2020. 

Podran tornar a obrir al públic establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de 
serveis professionals, que van haver de suspendre la seva activitat arrel de la declaració 
de l’ estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície inferior a 400 metres i no siguin 
centres comercials, amb les següents condicions: 

a) S'establirà un sistema de cita prèvia per tal de què a  l'interior de l'establiment o local 
en un mateix moment només hi hagi un client per cada treballador (no es poden utilitzar 
les zones d’espera). 

b) Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física o, en el 
cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares. 

c) S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se 
coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest 
col·lectiu, és a dir de 10 a 12 i de 19 a 20. 

Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que 
garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o el seu 
accés. 

Els desplaçaments dels clients a aquests locals podran efectuar-se únicament dins del 
municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en aquest. 

 

Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar en els establiments i locals amb obertura 
al públic. 

1. Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, 
una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de 
contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines 
dispensadores, terra, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, etc, conforme a les 
següents pautes: 

• Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia. 
• S'utilitzaran desinfectants com ara solucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar 

o qualsevol dels desinfectants virucides autoritzats i registrats pel Ministeri de 
Sanitat. 

• Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual 
utilitzats es llençaran de manera segura, i la persona que l’hagi realitzat s’haurà 
de rentar les mans. 



• L’altre neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia. 
• Si hi ha diferents torns de treballadors es realitzarà una neteja i desinfecció de les 

llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells, mampares, 
teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements 
susceptibles de manipulació, i sobretot incidint a als utilitzats per més d'un 
treballador. 

• Quan en l'establiment o local hi treballi més d’un treballador, les mesures de neteja 
s’estendran tant a la zona comercial com a les zones privades dels treballadors, 
com ara vestuaris, taquilles, cuines i àrees de descans. 

2. Cada dia es rentaran i desinfectaran els uniformes o la roba que s’utilitzi per 
treballar  amb programes de rentat d’ entre 60 i 90 graus centígrads. 

3. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials. 

4. No es podran utilitzar els serveis per part dels clients excepte en casos en que sigui 
imprescindible. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, 
aixetes i poms de porta. 

5. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i 
pedal, hauran de ser netejades de manera freqüent i almenys una vegada al dia. 

 

Mesures de prevenció de riscos pel personal que presti serveis en els establiments i 
locals que obrin al públic. 

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els 
següents treballadors: 

1. Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguin 
en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels 
símptomes. 

2. Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19. 

2. L’empresari haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos 
establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per 
a prevenir el contagi del COVID19. 

• s'assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual 
adequats al nivell de risc i que tinguin en el seu lloc de treball, gels hidroalcohòlics 
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això 
no sigui possible, aigua i sabó. 

• L'ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat 
i d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis 
treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús 
dels citats equips de protecció, (aconsellem parlar amb els vostres serveis de 
prevenció i adoptar les mesures que us indiquin específiques pel COVID19) 



3. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control 
horari o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, 
advertint als treballadors d'aquesta mesura. 

4. Es podrà modificar la disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta 
de condicions de treball per tal de poder mantenir la distància de seguretat interpersonal 
mínima de dos metres entre els treballadors, 

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al 
client serà d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o 
d'aproximadament dos metres si no n’hi ha. 

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat 
interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà 
d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del 
treballador com del client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de 
dos metres entre un client i un altre. 

5. Les  mesures de distància també seran obligatòries en els vestuaris, taquilles i en les 
àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d'ús comú dels treballadors. 

6. Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà 
immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de 
salut corresponent. El treballador haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seva 
situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari. 

 

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l'interior d'establiments i 
locals. 

1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari. 

2. En els establiments en els quals sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un 
client al mateix temps s’haurà d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat de 
dos metres entre clients, amb marques a terra, cartells, etc. 

3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels 
hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en 
l'entrada del local. 

4. En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d'autoservei, s’hi 
destinarà un treballador amb la finalitat d'evitar la manipulació directa per part dels clients 
dels productes. 

5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova. 

6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els 
emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran 



i desinfectaran. Les peces de roba que el client s’emprovi i no es quedi s’hauran 
d’higienitzar. 

 

Condicions de les activitats d'hostaleria i restauració 

1. Les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de 
lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes, quedant prohibit el consum a 
l'interior dels establiments. 

2. En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment 
preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més 
vulnerables a la infecció per COVID-19. 

3. En els serveis de recollida en l'establiment, el client haurà de realitzar la comanda per 
telèfon o en línia i l'establiment fixarà un horari de recollida per evitar aglomeracions als 
voltants de l'establiment. 

L'establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de 
les comandes on es realitzarà l'intercanvi i pagament. S’haurà de garantir la deguda 
separació física de dos metres o bé la instal·lació de taulells o mampares. 

4. En els establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a 
vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment. 

5. Els establiments només podran estar oberts al públic durant l'horari de recollida de 
comandes. 

 

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis dels establiments 
d'hostaleria i restauració. 

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball els següents treballadors: 

3. Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguin 
en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels 
símptomes. 

4. Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19. 

2. L’empresari haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos 
establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per 
a prevenir el contagi del COVID19, (aconsellem parlar amb els vostres serveis de 
prevenció i adoptar les mesures que us indiquin específiques pel COVID19) 



Tots els treballadors hauran de comptar amb equips de protecció individual adequats al 
nivell de risc, com a mínim hauran de comptar amb mascaretes i gels hidroalcohòlics 
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i/o sabons per a la neteja de mans 

 

Mesures en matèria higiene per als clients i aforament per als establiments de 
Hostaleria 

a) A l'entrada de l'establiment hi hauran gels hidroalcohòlics autoritzats i registrats pel 
Ministeri de Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

b) A la sortida de l'establiment: papereres amb tapa d'accionament no manual, dotades 
amb una bossa d'escombraries. 

2. El temps de permanència en els establiments en els quals es dugui a terme la recollida 
de comandes serà l'estrictament necessari. 

3. En els establiments en els quals sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un 
client al mateix temps haurà d'assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat 
interpersonal de dos metres entre clients, amb marques al terra, cartells, etc.. 

L'atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients pel 
mateix treballador. 

4. En cas que no pugui atendre's individualment a més d'un client l'accés a l'establiment 
es realitzarà de manera individual, no permetent-se la permanència de més d'un client a 
l’interior del local, excepte aquells casos en els quals es tracti d'un adult acompanyat per 
una persona amb discapacitat, menor o major. 

 

Ordre SND/385/2020, de 2 de maig de modificació de la Orde SND/340/2020, de 12 
de abril en referència a activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis. 

Es modifica l’ordre on es suspenen les activitats relacionades amb obres d’intervenció en 
edificis existents en els que existeix risc de contagi pel COVID-19 per persones alienes a 
les activitats. 

Es podran realitzar les següents obres: 

1. Obres que pel tipus d’ intervenció o per les circumstàncies de l’immoble no 
produeixin cap interferència entre els operaris i les persones no relacionades amb 
l‘obra. 

2. Obres en locals, habitatges o altres zones delimitades del edifici, no habitades, o 
a les que no tinguin accés els residents de l’edifici mentre durin las obres, sempre 
que: 

3. Es limiti la circulació dels operaris i materials per zones comunes no aïllades, i 
que es preguin totes les mesures oportunes per evitar el contacto amb els veïns de 
l’ immoble. 



4. Que l‘accés i sortida dels operaris dels locals, habitatges es realitzi a l’inici i a la 
finalització de la jornada laboral. 

5. I que els operaris preguin totes les mesures de prevenció en relació el COVID-19 
indicades per les autoritats sanitàries. 

En tots els cassos anteriors es permet els operaris el accés a totes les zones  dels edificis 
per la realització de les operacions puntuals de connexió a la xarxa de serveis de l’ edifici 
que siguin necessàries per realitzar de les obres. 

 

Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la 
utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a 
garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una 
nova normalitat. 

Utilització de màscares que cobreixin nas i boca: 

1. Serà obligatori per a tots els usuaris dels transports públics i de viatgers en 
vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor. 

2. Hauran d'anar proveïts de màscares i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per 
a practicar una higiene de mans freqüent. 

Condicions d'ocupació dels vehicles en el transport terrestre: 

1. Transports de viatgers i de persones fins a nou places, inclòs el conductor:  dues 
persones per cada fila de seients., i en  transports públics dues persones per cada 
fila addicional de seients respecte de la del conductor. 

2. Vehicles que únicament disposin d'una fila de seients (cabines de vehicles pesants, 
furgonetes, ...): podran viatjar, en el vehicle, com a màxim dues persones. 

Lo anterior, sempre que els seus ocupants utilitzin màscares que cobreixin les vies 
respiratòries i guardin la màxima distància possible. En cas contrari, únicament podrà 
viatjar el conductor. 

3. En els transports públics en que els ocupants hagin d'anar asseguts:  no podran ser 
ocupats més de la meitat dels seients disponibles respecte del màxim permès i es 
mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor. 

4. En els transports públics amb plataformes habilitades per al transport de viatgers 
dempeus: les persones mantindran entre si la màxima distància possible, 
l'ocupació  serà de la meitat de les places assegudes disponibles, i de dos viatgers 
per cada metre quadrat en la zona habilitada per a viatjar dempeus. 

 

 

 



Properes mesures 

Igualment aquesta tarda s’ha publicat una altra Ordre, la SND/386/2020, que estableix 
mesures més flexibles sobre les restriccions de botigues, terrasses, utilització de vehicles, 
reunions de fins a grups de 10 persones, regulació de llocs de culte, vetlles, mercats a 
l’aire lliure, anomenada fase 1, però per territoris menys afectats per la crisis sanitària 
del COVID19, aquestes mesures de moment no són aplicació aquí i a partir de demà 
s’aplicaran a  les Illes de Formentera, la Gomera, Hierro i la Graciosa. No obstant pensem 
que són interessants de saber sobretot pels empresaris d’aquests tipus d’establiments, ja 
que això serà el que possiblement autoritzaran aquí d’aquí a  uns dies, si tot va bé. O sigui 
que el més aviat possible en farem un resum i el penjarem a la nostra pàgina web, segur 
que demà ja li tindreu i així us poden anar preparant, si ho considereu oportú. 

 

Serveis de Parés i Aubia & Ràfols Assessors. 

Pel que fa a les nostres oficines, us comuniquem que mantindrem suspès els servei 
presencial i seguirem de moment amb el servei a distància i amb teletreball com fins ara. 
Això degut a què per una banda està funcionant prou bé, tenim totes les mesures tècniques 
ben implementades, - centraleta, e-mails, whats, campanya de la renda en 
funcionament...-, i per altra banda les limitacions funcionals establertes per garantir la 
seguretat dificultarien en gran mesura la dinàmica de servei àgil i dinàmic que en aquests 
moments hem de mantenir. Amb tot, us comunicarem qualsevol canvi al respecte, i no 
deixeu de consultar periòdicament la nostra web, www.paresiaubia.com a l’apartat del 
Covid 19, on anem penjant novetats 

 


