
 
 

FASE 2 
SOBRE L’OBERTURA D’ACTIVITATS COMERCIALS O 
SIMILARS 
 
Quins establiments i locals poden obrir? 

Poden obrir totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb 

motiu de l’estat d’alarma, sempre amb condicions de seguretat i amb limitació de 

l’aforament màxim dins dels establiments d'un 40% de l’ocupació màxima. Les accions 

comercials o de promoció han d’anar acompanyades de mesures destinades a assegurar 

que no es generin aglomeracions. 

I els centres comercials? 

Es podran reobrir al públic els centres comercials, així com els parcs comercials, sempre 

que se’n limiti l'aforament total al 30% de les zones comunes i que es limiti al 40% 

l'aforament en cadascun dels establiments comercials que els integren. Queda prohibida la 

utilització de les zones recreatives. A més a més, s'hauran de complir les mesures 

d'higiene previstes. 

Puc anar directament a l’establiment? 

Sí. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física 

de 2 metres amb altres persones. Si no es pot garantir la distància mínima, s'atendrà els 

clients d'un en un. L’aforament màxim dins dels establiments ha de ser el 40% de 

l’ocupació màxima. Aquest aforament màxim no serà d’aplicació als establiments que no 

havien suspès l’activitat amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma. 

No aneu a l’establiment si us trobeu malament, teniu diagnosticada la malaltia o esteu en 

aïllament. 

Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar? 

Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho 

anteriorment, sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti 

aglomeracions tant a l’interior com a l’exterior. 

Les persones grans tenen preferència? 

Sí, els establiments han d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, 

que ha de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d’aquest 

col·lectiu (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores). 

 

Quantes persones poden estar dins de l’establiment? 



 
 
L’aforament màxim dins dels establiments és d’un 40% respecte de l’ocupació màxima. 

Aquest aforament màxim no serà d’aplicació als establiments que no havien suspès 

l’activitat amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma. En el cas d’establiments distribuïts 

en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna haurà de complir la mateixa 

proporció. 

Quanta estona hi puc estar? 

Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei. 

Quantes persones pot atendre cada persona treballadora? 

No hi ha un màxim. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la 

distància física de 2 metres amb altres persones. Si no es pot garantir aquesta distància, 

només es podrà atendre un client dins l'establiment. 

Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant? 

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona 

amb discapacitat, menor o gent gran, si és necessari. 

Cal garantir distàncies dins la botiga? 

Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona 

treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi 

elements de protecció o barrera. 

La distància de seguretat de 2 metres ha d’estar senyalitzada de forma clara amb marques 

a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització, i en cas que no es pugui garantir 

aquesta distància, els clients hi accediran un a un. 

He de portar mascareta? 

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre que no 

sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones. En el 

cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com 

són les perruqueries, els centres d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client 

han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta). 

En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot 

respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients. 

He de portar guants? 

No és obligatori, en general. Feu-ne servir als establiments d’alimentació i a d’altres quan 

el comerciant us ho indiqui. 

M’he de rentar les mans abans d’accedir-hi? 



 
 
Feu sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi. 

A l’entrada dels establiments, hi haurà a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

Feu-ne servir per prevenció, sempre de forma adequada. 

Dins de l’establiment, disposareu d’una paperera amb obertura de pedal per si heu de 

llençar algun element en aquell moment. 

Els establiments estaran especialment nets? 

Sí. Són obligatòries la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial 

atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, 

mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons... 

Hi haurà una neteja obligatòria al final del dia i l’altra es recomana fer-la al migdia, 

aprofitant per fer una pausa. 

Tots els espais comuns de clients i també de persones treballadores han d’estar 

desinfectats. Es podrà desinfectar amb lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50 o amb 

desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació adequada 

de l’establiment. 

A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament. 

I les persones que treballen a l’establiment, tindran mesures de seguretat especials? 

Sí, als centres de treball la separació entre persones treballadores, així com en relació 

amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de 2 metres. Si no es 

pot mantenir aquesta distància, s’han d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o 

barreres. 

A més a més, s’han de posar a disposició de les persones treballadores en el lloc de treball 

de forma permanent aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat 

viricida autoritzats. 

Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball, sobretot els comuns i les 

superfícies, amb una solució de lleixiu en aigua proporció 1:50 acabada de fer o 

desinfectants amb acció viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la 

ventilació adequada de l’establiment, per tal que es renovi l’aire. 

 

 

 

 

Es poden tocar els productes? 



 
 
No, els productes només els pot manipular el comerciant. Els establiments d’alimentació es 

regeixen per les normes aplicades fins ara i es poden tocar els productes amb els guants 

que ha de facilitar el comerciant. 

Puc fer servir productes de prova? 

No, no està permès. 

Puc demanar per anar al vàter a la botiga o local? 

Només excepcionalment. El comerciant ha de desinfectar l’espai immediatament després 

que s’hagi fet servir. 

Mesures sobre accions comercials i de promoció 

Las accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments, hauran 

d’anar acompanyades de mesures destinades a assegurar el manteniment de les 

distàncies de seguretat i a l’impediment d’aglomeracions dins els locals. Si fos 

necessari, es procedirà a la cancel·lació immediata d’aquest tipus d’accions.  

Pot obrir el restaurant o la cafeteria d’una àrea de servei o benzinera? 

Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria. 

Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè? 

Per emportar o per consumir al local en les mateixes condicions que bars i restaurants. 

Poden obrir els planters d’horta? 

Sí, inclosos els de més de 400 m2. 

 

MERCATS NO SEDENTARIS  

Poden obrir els mercats no sedentaris de dimecres i divendres de Salt?  

Si, obriran amb la totalitat de les parades habituals i  amb redistribució dels espais amb 

l'objectiu de garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants.  

 

 


