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CRITERIS DE REOBERTURA I ADAPTACIÓ PER ESTABLIMENTS COMERCIALS I 
DE SERVEIS SIMILARS  
 

FASE 1 

 
 

GENERAL 

 
Com puc obtenir assessorament sobre les mesures que he d'adoptar al meu 
local? 
 
Entrant al Punt d’Atenció a l’Empresa i el Comerç a través de www.salt.cat i fent la 
consulta corresponent. Si fos necessària una atenció presencial, des del Punt 
d’Atenció s’informarà a l’usuari i es convindrà un dia i una hora.  
 
 

ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS  
 
Quins sectors podran reobrir a partir del dilluns 18 de maig? 
  
Els establiments comercials amb una superfície de venda menys o igual a 400 metres 
quadrats. Aquells establiments amb una superfície de venda superior, podran habilitar 
part de la seva superfície de venda, respectant els barems màxims establerts.  
 
En el cas dels establiments i locals comercials que es trobin dins de recintes 
comercials , podran obrir sempre que respectin el límit màxim de superfície de venda a 
400m2 i comptin amb accés directe i independentment des de la via pública.  
 
En tots els casos, hauran d’obrir amb mesures de prevenció i amb un màxim del 30% 
d’aforament.  
 
També podran obrir els arxius municipals. 
 
 
Quin tipus de superfície s’ha de tenir en compte per establir quins establiments 
poden obrir? 
 
La superfície ha tenir en compte en els comerços és la superfície de venda. 
Es considera superfície de venda els espais dels establiments comercials en els quals 
s'exposen les mercaderies, inclosos els espais interns pels quals pot transitar el públic, 
els espais en els quals s'efectua el cobrament dels articles i/o servei, i la superfície 
destinada a prestar serveis complementaris relacionats amb els productes adquirits i a 
la qual pot accedir el públic. 
 
Amb quines condicions ha de ser l’obertura? 
  
El principal requisit és que es mantingui el màxim d’aforament al 30% amb respecte 
màxim per les distàncies de seguretat. Caldrà que a l’entrada de l’establiment s’exposi 
al públic l’aforament màxim de cada local i caldrà supervisar que aquest aforament 
màxim es mantingui durant l’horari d’obertura.  

http://www.salt.cat/


S’haurà de mantenir una distància de mínim 2 metres entre clients i treballadors, tot i la 
instal·lació de barreres de protecció com mampares. Si no existeixen aquestes 
barreres, la distància obligatòria serà de dos metres i caldrà marcar-la al terra de 
l’establiment. Les mesures anunciades no afecten els comerços essencials que ja 
estaven oberts fins avui. 
 
També cal que s’estableixi un horari preferent per a persones majors de 65 anys, que  
ha de coincidir amb les franges de passeig per aquest col·lectiu d’edat.  
 
Es podrà fer venda amb recollida a l’establiment i servei a domicili, especialment per 
aquells públics més vulnerables.  

 
A banda, també poden obrir amb cita prèvia els concessionaris de vehicles, les 
estacions d’ITV i els vivers i centres de jardineria, independentment de la seva 
superfície d’exposició i venda. També es permet la reobertura de les administracions 
de loteria que no siguin a un centre comercial i no tinguin una entrada directa des de 
l’exterior. 

 
Què passa amb les botigues de roba? 
  
Poden obrir seguint les mesures anteriors de cita prèvia i d’un únic client per 
treballador. Els emprovadors només els podrà fer servir una única persona en cada 
moment i després de cada ús caldrà netejar-los i desinfectar-los. En el cas de les 
peces de roba que s’emprovin i no es venguin, caldrà desinfectar la peça abans de 
tornar-la a posar a la venda. 
  
Es poden dur a terme accions promocionals i rebaixes?  
Les accions comercials o de promoció SI queden autoritzades, però hauran d’estar 
acompanyades d’estrictes mesures destinades a assegurar que no es generin 
aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el 
compliment dels límits de l’aforament o que  comprometin qualsevol de les indicacions 
de l’ordre ministerial.  
 
En cas de que no es puguin complir aquestes indicacions, s’haurà d’efectuar la 
suspensió immediata de les accions comercials o de promoció  


