
MESURES ESTABLERTES EN FASE DE REPRESA PER ALS ESTABLIMENTS I 

COMERÇOS  

NOVA NORMALITAT O FASE DE REPRESA (a partir del 19 de juny de 2020)  

Aquest document està elaborat amb el recull de mesures que s’especifiquen al Real Decret-llei 

21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a 

la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 així com la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, 

del Departament de salut per la qual s’adopten les mesures bàsiques de protecció organitzatives 

per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  

Aquest document es revisarà i actualitzarà amb les mesures que adoptin per les autoritats 

competents.   

Mesures a adoptar als centres de treball: 

El titular de l’activitat econòmica o director del centre haurà:  

- Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i 

intensitat del centre de treball.  

- Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants 

autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 

- Adaptar les condicions de treball (ordenació de llocs de treball i organització de torns) 

de manera que es pugui garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres entre 

treballadors.  

o Si no es pot garantir la distància interpersonal mínima, s’hauran d’observar les 

mesures d’higiene adequades per prevenir els riscs de contagi.  

- Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones tant de treballadors 

com de clients o usuaris. 

Mesures respecte de l’exercici de l’activitat: 

Els titulars dels establiments de comerç minorista o majorista:  

- Han de complir amb les mesures que s’estableixin sobre aforament, desinfecció, 

prevenció i condicionament que les autoritats competents determinin 

- Han d’adoptar mesures organitzatives per evitar aglomeracions 



- Han de garantir als clients i als treballadors que es mantingui la distància de seguretat 

de com a mínim 1,5 metres o amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per 

persona o grups de persones. 

o Si no és possible, s’hauran d’adoptar les mesures d’higiene adequades per a la 

prevenció dels riscs de contagis  


