
FASE 2

GUIA OBERTURA D’ESTABLIMENTS I  
COMERÇ MINORISTA
Sant Andreu de Llavaneres

Continua vigent l’estat d'alarma però es flexibilitzen les mesures per anar adaptant-se 
a la nova normalitat. 

Poden obrir els establiments i comerç minorista en fase 2?
Sí,  poden  obrir  al  públic  els  establiments  i  locals  comercials  minoristes,  sense 
restricció de metres quadrats, amb les següents condicions: 

✔ Aforament limitat al 40%. Si hi ha diverses plantes, a cada planta ha d’haver-hi 
el mateix aforament.

✔ S’ha de garantir una distància mínima de 2 metres entre clients. Si no es pot 
garantir, només pot haver-hi un client dins del local. 

✔ Horari d’atenció prioritari per a majors de 65 anys.
✔ Establiments de sistemes de recollida a l’establiment de productes comprats per 

telèfon  o  internet  i  de  repartiment  a  domicili  preferent  per  a  determinats 
col·lectius. 

Obligacions dels establiments:

Treballadors:
✔ Mesures de prevenció de riscos per al personal.
✔ Cal  garantir  que  tots  els  treballadors  tinguin  a  la  seva  disposició  gels 

hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida per a la neteja de mans, o 
quan això no sigui possible, aigua i sabó.

✔ La distància entre venedor i client serà d’un metre quan hi hagi elements de 
protecció o barrera, o de 2 metres si no hi ha aquests elements.

✔ Si el servei no permet el manteniment de la distància de seguretat interpersonal 
(perruqueries,  centres  d’estètica  o  fisioteràpia)  caldrà  fer  ús  de  l’equip  de 
protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció del treballador i del 
client. 

✔ Ús d’equips de protecció (guants i mascaretes) per als treballadors
✔ Netejar-se  sovint  les  mans  amb  sabó  o,  si  no  és  possible,  amb  solució 

desinfectant



Clients:
✔ El temps de permanència dins un establiment serà l’estrictament necessari per 

a realitzar la compra o la prestació del servei.
✔ Caldrà indicar l’aforament màxim de cada local.
✔ Posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics a l’entrada dels locals.
✔ Tenir present en tot moment la distància de seguretat dels 2 metres, ja sigui en 

la  cua per  entrar,  per  pagar  o en el  establiments  on les  clients  han d’estar 
asseguts.

✔ No hi haurà productes de prova (cosmètics, productes de perfumeria o similars).
✔ Els emprovadors de roba i similars només els pot utilitzar una persona i s’han 

de netejar i desinfectar després de cada ús.
✔ Si un client s’emprova una peça de roba o qualsevol altre article que després no 

comprarà,  el  titular de l’establiment  l’haurà d’higienitzar  abans de tornar-la a 
posar a la venda. Aquesta mesura també s’aplicarà a les devolucions que facin 
els clients.

✔ Els  clients  no  podran  utilitzar  els  serveis,  excepte  en  casos  estrictament 
necessaris i immediatament caldrà netejar-los.

✔ En cas de venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies d’autoservei i 
activitats similars, el seu titular haurà de vetllar pel compliment de les mesures 
d’higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com de l’establiment i 
del local.

✔ El  pagament  cal  fer-lo  preferentment  amb  targeta  o  mitjans  electrònics  i 
desinfectar el TPV cada vegada que s’utilitzi i hi hagi contacte.

✔ Els mostradors s’han de netejar i desinfectar diàriament.

Neteja i desinfecció:
✔ Neteja i desinfecció de les instal·lacions com a mínim 2 vegades al dia. Una de 

les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar la jornada laboral i la 
segona preferentment al migdia.

✔ En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i 
les superfícies de contacte més freqüents com els poms de portes, taules, 
mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de similars 
característiques, conforme a les següents pautes:
✔ S’utilitzaran productes desinfectants com per exemple dissolució preparada 

de lleixiu (concentració de clor 1 g/L, preparat con dilució 1:50 d’un lleixiu de 
concentració 40-50 gr/L) o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida 
que hi ha al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministre de 
Sanitat. En l’ús del producte es respectaran les indicacions de l’etiqueta.

✔ Després de cada neteja, els materials i equips de protecció emprats es 
llençaran de forma segura, procedint posteriorment a la neteja de mans.

✔ Neteja i desinfecció diària dels uniformes i roba de feina.
✔ Revisió diària del funcionament de sanitaris, aixetes i poms de portes dels 

lavabos.



✔ Si hi ha més d’un treballador atenent al públic, a més de la zona comercial, les 
mesures  de neteja  també s’aplicaran  a les zones privades  dels  treballadors 
(vestuaris, armariets, lavabos, àrees de descans, etc). 

✔ Garantir la ventilació adequada.

Més informació:
Què es pot fer en fase 2 – video
Desconfinament progressiu, fase 2
Recomanacions en sistemes de ventilació i climatització
Posar i treure la mascareta correctament
Neteja d’es  tabliments i locals   de concurrència humana  
Mesures p  reventives per a empreses i persones treballadores del petit  comerç per   
evitar el contagi de la COVID-19
Preguntes més freqüents   sobre les restriccions d’activitats fase 2  
Guies de bones pràctiques i protocols dirigits a l’activitat comercial en establiments 
físics
Subvencions   en els sectors del Comerç, l’Artesania i la Moda  
Empreses: informació i ajuts

Material gràfic:
Novetats sobre el desconfinament en fase   2  
Rentat de mans amb sabó
Rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques
Mesures de prevenció per evitar el contagi

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/post-novetats-desconfinament-fase2.mp4
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-ciutadania-mesures-prevencio-propagacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/novetats-desconfinament-fase2.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/novetats-desconfinament-fase2.pdf
https://www.les3viles.cat/coronavirus/empresa-informacio-i-ajuts/
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practiques
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practiques
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/fase_2/CAT_FAQs-restriccions-COVID19-FASE2-202705_17h_.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/fase_2/CAT_FAQs-restriccions-COVID19-FASE2-202705_17h_.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/PETIT-COMERC_220520.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/PETIT-COMERC_220520.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/PETIT-COMERC_220520.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/fase-2/#bloc11

