
 
NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER ALS    ESTABLIMENTS  

I COMERÇOS  

NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES (a partir del 7  de gener de 2021)  

Aquest document està elaborat amb el recull de mesures que s’especifiquen a la SLT/1/2021, de 

4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya  

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

competents i tindran una vigència de 10 dies. 

Mesures dirigides als establiments de serveis i comerç minorista:  

Horaris de d’obertura i tancament:  

- Caràcter general: 06:00h a les 21:00h de dilluns a divendres, a excepció dels comerços 

minoristes que subministrin productes essencials, els quals podran obrir també els caps 

de setmana, dins la mateixa franja horària. 

- Es consideren activitats de caràcter essencial totes aquelles incloses a l’annex 2 idel 

Decret Llei 27/2020 de 13 de juliol,  de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, 

de salut pública; així com la venda de productes higiènics, els centre de veterinària, les 

perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de 

jardineria. 

-  En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en 

horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.  

Prestació del servei:  

- Sense contacte físic amb els clients, sempre que sigui possible. En cas contrari, s’haurà 

d’utilitzar l’equip de protecció adequat al nivell de risc.  

- En el cas dels establiments de serveis i productes essencials, no hi haurà limitació de 

superfície. 

- Els comerços minoristes que NO siguin de caràcter essencial podran obrir de dilluns a 

divendres sempre i quan: 

o Tinguin una superfície de venda inferior a 400m2  

o Es redueixi l’aforament al 30% del permès per llicència o autorització de 

l’activitat. 



 
- És d’obligat compliment que s’apliquin de manera rigorosa les mesures establertes al 

Pla sectorial de comerç aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, 

a tots els tipus de comerços i activitats. 

- Es poden establir sistemes de recollida al local de productes adquirits per telèfon o via 

internet, sempre que es garanteixi la recollida esglaonada i s’evitin aglomeracions a 

l’interior del local o en el seu accés. També sistemes de repartiment a domicili.  

Gimnasos 

Es suspèn l’activitat a les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, a excepció 

de les piscines. Condicions d’obertura a espais a l’aire lliure: 

- Amb un 50% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions 

esportives com el públic assistent. 

 - S’estableixi un control d’accés. 

 - Els vestidors hauran d’estar tancats, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, 

si n’hi ha. 

 - Es permet el desenvolupament d’activitats en grups inferiors a 6 persones, inclosa la persona 

que és la professora o monitora si escau. 

 - Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla 

d’actuació del PROCICAT.  

L’ús de piscines ubicades en instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats se subjecta 

als requisits següents: 

-Fins al 30% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives 

com el públic assistent.  

- S’estableixi un control d’accés.  

- No es permet el desenvolupament d’activitats en grup 

 

Centres comercials, galeries recintes comercials:  

- Suspensió de l’obertura al públic dels centres i recintes comercials.  

- Excepcions:  

• Podran obrir tots els dies de la setmana: 



 
o Establiments de serveis de caràcter essencial: Aquelles activitats detallades a 

l’annex 2 del Decret Llei 27/2020 de 13 de juliol,  de modificació de la Llei 

18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública; així com els serveis de venda de 

productes higiènics, els centre de veterinària, les perruqueries, els centres 

d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria. 

• Podran obrir de 6:00h a 21:00h de dilluns a divendres 

o Establiments de serveis no essencials, que es trobin dins dels centres o recintes 

que comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb 

aforament màxim del 30% i una superfície màxima de 400m2. 

- Roman suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en 

centres i recintes comercials. 

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball  

Per part dels titulars dels centres de treball, s’han de complir els següents paràmetres:   

- Limitar al màxim la mobilitat laboral, adoptant les mesures organitzatives i tècniques 

necessàries per fer-ho possible 

- Adoptar mesures organitzatives que permetin el manteniment de la distància de 

seguretat interpersonal mínima, i quan això no és possible, han de proporcionar-se els 

equips de protecció adequats. . 

- Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades 

- Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 

desinfectants amb activitat virucida 

- Ús de mascareta obligatori en l’entorn laboral  

- Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones  

- La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb 

els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals 

impliqui un contacte personal proper, sempre que es concertin amb cita prèvia de forma 

individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de 

protecció adequats al nivell de risc. 

 

 

 



 

i Llistat d’activitats essencials segons l’Annex 2: 
 
Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; 
serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis 
funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; 
aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de 
comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus 
sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per 
a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport 
públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a 
actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de 
riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria 
i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels 
serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis 
essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; 
serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació 
de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit 
com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada. 

                                                           


