
FASE 2

GUIA OBERTURA DELS MERCATS DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA
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 mercats de venda no sedentària en fase 2?
Sí, poden obrir al públic els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària amb les següents 
condicions: 

✔ La decisió de la reobertura dels mercats a l’aire lliure o de venda ambulant a la via 
pública és competència de cada ajuntament. 

✔ Es prioritzen les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació 
animal, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.  

✔ Per a la resta de parades d’altres productes, l’ajuntament pot autoritzar-les amb la 
limitació d’un terç de les parades habituals o autoritzades. 

✔ Alternativament, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal o 
habilitar nous dies, per assolir el mateix nombre de parades que existia anteriorment.

✔ Els  ajuntaments  han  d’establir  els  requisits  de  distanciament  entre  parades  i  les 
condicions  de  delimitació  del  mercat  no  sedentari,  amb  l'objectiu  de  garantir  la 
distància de seguretat interpersonal de dos metres.

✔ S’estableix limitació d’afluència de clients per garantir una distància social mínima de 2 
metres entre clients. 

Obligacions:

Paradistes:
✔ La distància de separació entre les parades serà de dos metres. 
✔ Cal portar mascareta (nas i boca), guants i sabó o gel hidroalcohòlic.
✔ Cada marxant  només podrà atendre una persona a la parada.  La resta de clients 

hauran d’esperar a ser atesos formant una cua i respectant la distància de dos metres 
entre ells. 

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

✔ No es permet tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants 
d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los.

✔ Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús, i  
llenceu-lo a la galleda de les escombraries. Si no teniu mocador, tossiu o esternudeu a 
la part superior de la màniga.

✔ Es  fomentarà  el  pagament  amb  targeta  o  altres  mitjans  electrònics.  Cal  netejar  i 
desinfectar el datàfon després de cada ús.

✔ 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 la parada 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.

Clients:
✔ Cal portar mascareta (nas i boca) i guants.
✔ La distància entre client i venedor serà d’un metre quan hi hagi elements de protecció 

o barrera, o de dos metres si no hi ha aquests elements.
✔ Els clients s’hauran d’esperar a ser atesos i mantenir una distància de seguretat de 

dos metres amb la resta de clients.
✔ Només s’atendrà una persona per cada venedor a la parada.
✔ No es poden tocar els aliments, només els pot manipular el venedor.
✔ És preferible pagar amb targeta o altres mitjans electrònics.
✔ Rentar-se bé les mans un cop finalitzada la compra.

Neteja i desinfecció:
✔ Els ajuntaments hauran de vetllar per la neteja i desinfecció de l’espai públic un cop 

finalitzat el mercat.
✔ Els paradistes hauran de rentar i desinfectar diàriament la roba de treball (uniforme, 

davantal, etc.).

Més informació:
Què es pot fer en fase 2 – video
Novetats sobre el desconfinament – fase 2
Desconfinament progressiu, fase 2
Posar i treure la mascareta correctament
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  
Preguntes més freqüents sobre els mercats setmanals i la COVID-19
Guies de bones pràctiques i protocols dirigits a l’activitat comercial
Nota informativa referent al reinici dels mercats setmanals
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
Higiene i seguretat als mercats (paradistes)
Higiene i seguretat als mercats (clients)

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/post-novetats-desconfinament-fase2.mp4
https://www.diba.cat/documents/153833/768487/Cartells+Clients+(A4).pdf/cf1a5cc7-50b0-4b05-8f56-c2a0d3c9b2fc
https://www.diba.cat/documents/153833/768487/Cartell+Paradistes+(A4).pdf/77a96576-faec-4262-baf1-bed24ca5e023
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/
https://www.diba.cat/documents/153833/768487/Nota+informativa+Reinici+activitat+dels+MVNS+amb+portada.pdf/df0b0ab4-e901-4164-9e2f-bb23f4aa961c
http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_desconfinament_Comerc.pdf
https://www.diba.cat/documents/153833/768487/Mercats+setmanals+i+Covid+19.pdf/0016db8b-bca8-458f-ad17-82a8c858f82d
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://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/fase-2/#bloc11
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/novetats-desconfinament-fase2.pdf

