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NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER ALS    ESTABLIMENTS 

I COMERÇOS  

NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES (a partir del 16 d’octubre de 2020) 

Aquest document està elaborat amb el recull de mesures que s’especifiquen a la Resolució 

SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, del Departament de salut per la qual s’adopten 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 15 dies.  

Mesures dirigides als establiments de serveis i comerç minorista: 

- Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret 

que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. 

o Queda exclosa d’aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals podran

oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

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

els clients.  

- Establiments o locals comercials amb superfície útil d’exposició i venda superior a 

400m2: 

o L’exercici de l’activitat està condicionat a establir:

 sistemes de control d’accés i aforament a temps real

 definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats

 emprovadors: màxim 1 persona per cabina

- Centres comercials, galeries comercials o recintes comercials: 

o Han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos

 Tant als establiments que s’hi troben ubicats com als propis accessos

del centres comercials, galeries o recintes.

o Restringiran l’accés i l’ús de les zones recreatives, infantils, ludoteques o àrees

de descans.
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En tot cas, tot establiment i local comercial minorista, ha de complir els requisits següents:  

- Reducció al 30% l’aforament total permès per llicència o autorització (tant en el propi 

establiment com, si es tracta d’un centre comercial, galeria o recinte comercial, en les 

seves zones comunes)  

o Excepció: establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, 

productes higiènics, de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i 

centres de veterinària. Aquests han de reduir un 50% l’aforament total permès 

per llicència o autorització.  

- Establir un sistema de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via 

internet. S’ha de garantir que la recollida sigui esglaonada per evitar aglomeracions al 

local  

- En quant a les mesures higièniques, de prevenció i seguretat, s’han de complir de forma 

rigorosa les mesures aprovades en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de 

Govern del Pla d’actuació PROCICAT.  

 


