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MESURES ESTABLERTES AL BUTLLETÍ OFICIAL DE 
L’ESTAT (BOE) PER A LA REOBERTURA DELS 
COMERÇOS AMB ESPECIFICACIONS EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

FASE 0 del desconfinament (a partir del 4 de maig del 2020) 

 

COMERÇOS 
Es permet l’obertura dels comerços. Excepció: locals de més de 400m2 o locals 
que es trobin dins d’un centre comercial i que no tinguin accés independent.  
 

Requisits que han de complir els comerços:  
- Cal que comptin amb un sistema de cita prèvia.  

- Només hi pot haver un client per cada treballador de l’establiment. Entre ells hi haurà 
d’haver una separació d’almenys 2 metres mitjançant mampares, senyals a terra o 
balises. 

- En el cas d’autoservei, serà el dependent o dependenta qui presti el servei, per evitar 
que els clients manipulin els productes.  

- Hi haurà un horari d’atenció preferent per a les persones majors de 65 anys    

- S’organitzarà un sistema de recollida dels productes adquirits al mateix establiment. 

 

Mesures d’higiene: 
- Neteja i desinfecció com a mínim 2 vegades al dia: 

§ Una d’elles ha de ser al finalitzar l’activitat. 
§ Es farà amb lleixiu i seguint una proporció d’1:50. Per exemple: mig got (0,1 litres) 

de lleixiu per cada galleda (5 litres) d’aigua. També es podrà fer amb productes 
registrats pel Ministeri de Sanitat. 

- Neteja i desinfecció després de cada canvi de torn. 

- Neteja i desinfecció diàries d’uniformes. 

- Paperera amb tapa d’accionament no manual i amb una bossa de brossa. 

- Comentari: Cal prioritzar el pagament telemàtic (targeta bancària) i evitar el contacte 
amb els diners. 

 

Mesures per als treballadors i treballadores:  
- Hauran de comptar amb EPIS adequats al nivell de risc i amb gels hidroalcohòlics. 

- Qualsevol roba que duguin els treballadors s’haurà d’higienitzar diàriament amb un cicle 
de rentat d’entre 60 i 90 ºC. Comentari: En cap cas es poden emportar la roba de la 
feina a casa. La roba de carrer i la roba de feina haurà d’estar en taquilles separades. 

- Comentari: Queda prohibit que els treballadors mengin, beguin o fumin en zones de risc. 

- Ús de mascaretes obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 
metres entre client i treballadors. 
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- El fitxatge amb empremta digital serà substituït per una altra mesura de control. 

- Cal respectar la distància de seguretat (SERÀ RESPSONSABILITAT DEL TITULAR DE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA O PERSONA EN LA QUE DELEGUI): 

§ 2 m entre treballadors. 
§ 1 m entre treballador i client si es compta amb EPIs, o 2 m si no compten amb 

EPIs. 
§ En aquells serveis que no permetin la distancia de seguretat interpersonal (ex. 

Perruqueries) serà obligatori l’ús d’EPIs: mascareta i pantalla facial en el cas dels 
treballadors, i mascareta higiènica en el cas dels clients. A més, la distancia entre 
clients haurà de ser d’almenys 2 metres. 
 

Mesures de protecció i higiene en relació amb els clients:  
- Regla general: l’atenció serà personalitzada, amb un únic client per treballador. 

- En els locals en què sigui possible atendre més d’un client alhora perquè hi ha més d’un 
treballador: 

§ Es podrà atendre un client per cada treballador de l’establiment. Entre ells hi haurà 
d’haver una separació d’almenys 2 metres mitjançant mampares, senyals a terra o 
balises. 

- Caldrà oferir gels hidroalcohòlics als clients.  

- En el cas del sector tèxtil:  

§ Els emprovadors només podran ser utilitzats per 1 persona. Després del seu ús 
s’hauran de netejar i desinfectar.  

§ La roba que els clients s’emprovin i que finalment no es comprin s’haurà 
d’higienitzar cada vegada. 

	

	


