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Quins establiments comercials poden obrir a partir del 18 

de maig? 
 

Els mateixos establiments que ho podien fer durant la fase 0 decretada el 3 de maig. 

Poden obrir al públic: 

- Establiments considerats de primera necessitat i que ja han estat donant servei 

durant tot el confinament. 

- Els locals comercials i establiments de menys de 400 metres quadrats de 

superfície que van haver de tancar quan es va decretar l’estat d’alarma. 

- Els centres de jardineria i vivers poden obrir al públic amb cita prèvia. 

No poden obrir: 

- Els establiments i locals comercials de més de 400 metres quadrats. 

 

 

I la restauració? 
 

Durant aquesta fase intermèdia, no hi haurà canvis en la restauració. D’aquesta 

manera, se segueixen aplicant les mateixes mesures decretades el 3 de maig. 

- Els bars i restaurants hauran de seguir amb el servei a domicili o de recollida 

al local, agafant l’encàrrec per telèfon o per internet. Per a la recollida, cal 

establir una franja horària per evitar aglomeracions. 

- Només es pot obrir en l’horari de recollida de comandes. 

D’aquesta manera, queda prohibit: 

- Permetre el consum a l’interior o terrasses dels establiments. 
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Quins requisits han de complir els establiments comercials? 
 

- S’elimina el sistema de cita prèvia per atendre la clientela, excepte en el cas dels 

centres de jardineria i vivers. 

- L’aforament màxim és del 30% en els locals comercial. 

- Cal garantir la distància de 2 metres entre la clientela, quan no es pugui 

garantir aquesta distància mínima, només podrà entrar una persona al local.  

 

- S’ha d’establir un horari preferent per a persones majors de 65 anys.  

- En cas de fer recollides al local, hauran de ser amb cites esglaonades per tal 
d’evitar aglomeracions.  

- No es poden habilitar zones d’espera a l’interior dels locals. 

 

 

Quines mesures cal prendre sobre la limitació d’aforament? 
 

Per tal de garantir l’aforament al 30% dels locals comercials i de serveis i garantir en tot 
moment la distància de seguretat: 

 

- És obligatori indicar l’aforament màxim del local i assegurar-ne el compliment 
en tot moment. 

- Cal establir un sistema de recompte i control de l’aforament, de forma que no 
se superi en cap moment, incloent-hi les persones que hi treballen. 

- Per tal de garantir la distància de seguretat intrapersonal, si s’escau, s’haurà de 
modificar la distribució i circulació de persones.  
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Quines mesures d’higiene han d’aplicar els comerços per 

protegir a la clientela? 
 

- S’hauran de realitzar dues neteges al dia dels establiments, una d’elles a la 

finalització del dia fent especial èmfasi en poms, taulells, etc. Es podrà utilitzar 

una dissolució amb lleixiu d’1:50 acabada de preparar.  

- S’haurà de garantir una ventilació adequada del local. Es recomana mínim tres 

cops al dia de 10 minuts. 

- Els serveis no podran ser utilitzats per la clientela, excepte casos 

excepcionals. En cas d’ús per part de la clientela s’haurà de procedir a la seva 

neteja. 

- Hi haurà d’haver a l’entrada del local gel hidroalcohòlic per la clientela. 

- A l’entrada del local s’ha de disposar de papereres, amb tapa i pedal a ser 

possible, i s’hauran de netejar un cop com a mínim al dia. 

- La roba de treball haurà de rentar-se diàriament en cicles de rentat de 60 a 90 

graus.  

 

I per protegir al personal? 
 

- No es poden incorporar persones treballadores o empresàries amb símptomes 

o en quarantena.  

- El titular de l’activitat econòmica ha de garantir el subministrament dels EPIs 

necessaris per a la realització de l’activitat laboral. 

- És obligatori utilitzar mascareta quan no es pugui garantir la distància de 

seguretat de dos metres entre el personal i la clientela o entre les persones 

que hi treballen. 

- La distància entre la persona venedora i la clientela serà almenys d’un metre si 

es compta amb els elements de protecció o barreres, o de dos metres si no es 

disposa d’aquests elements.  

- La marcació del fitxatge haurà de realitzar-se preferentment per sistemes que no 

siguin d’empremta i en cas que no es pugui canviar s’haurà de realitzar la 

desinfecció abans i després de cada ús.  

- S’ajustaran els torns per garantir la distància de seguretat. 

 


