
PROTOCOL DE REOBERTURA DEL COMERÇ
MINORISTA A PREMIÀ DE DALT

REOBERTURA DELS ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

En aquest document consten 
les mesures cara a la 
reactivació de l’activitat 
comercial i de determinades 
activitats de serveis 
professionals que requereixen 
l’obertura al públic 
d’establiments o locals, 
similars al comerç minorista.

En aquest sentit, podran reobrir 
al públic aquells locals i 
establiments del comerç 
minorista i de serveis 
professionals que garanteixin 
el compliment d’una sèrie de 
condicions higièniques 
adequades per a la protecció 
de la salut i la seguretat dels 
ciutadans i dels treballadors.

D’altra banda, respecte a les 
mesures previstes en aquesta 
ordre en l’àmbit de l’hostaleria 
i restauració, es disposa que 
les activitats d’hostaleria i 
restauració podran realitzar 
mitjançant el servei de 
lliurament a domicili ja 
permès, mitjançant la 
possibilitat de recollida pel 
client a l’establiment, sempre 
que es respectin una sèrie de 
mesures d’higiene, prevenció i 
aforament.

1. Tots els comerços podran obrir al públic a excepció d’aquells de més de 400 m2, centre o 

parcs comercials o dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l’exterior. 

Sempre que compleixin els requisits següents:

 

2. Aquestes mesures no afecten els comerços que tenien permesa la seva obertura en el RD 

del 14 de març.

3. Es podrà establir un sistema de recollida al local, sempre que garantim una recollida 

esglaonada que eviti les aglomeracions al local o al seu accés.

A. Establir un sistema de cita prèvia, que permeti l’atenció dins del local d’un 

client per persona treballadora. NO ES PODEN HABILITAR ZONES D’ESPERA A 

L’INTERIOR.

B. Garantir una atenció individualitzada al client, mantenint la distància 

física establerta i en cas de no ser possible, mitjançant taulells o mampares.

C. Establir una franja d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de 

coincidir amb les franges reservades per fer passejades i activitat física per 

aquest col·lectiu (de 10,00 h a 12,00 h i de 19,00 h a 20,00 h).
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MESURES D’HIGIENE APLICABLES ALS ESTABLIMENTS I LOCALS AMB OBERTURA AL PÚBLIC

1. Els establiments que obrin, realitzaran com a mínim 2 vegades al dia, una neteja i desin-

fecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més fre-

qüents (passamans, poms, …).

2. Rentada i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball.

3. Ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

4. Els clients no podran utilitzar els serveis del local, excepte per causes d’extrema neces-

sitat. En aquest cas, es procedirà immediatament a la seva neteja i desinfecció.

A. Una neteja coincidirà obligatòriament amb l’hora de tancament.

B. S’utilitzaran desinfectants amb dissolucions de lleixiu (20 ml de lleixiu per 

cada litre d’aigua) de preparació immediata o qualsevol dels productes amb 

activitat virucida reconeguts pel Ministeri de Sanitat (important respectar les 

indicacions de l’etiqueta).

C. Després de cada neteja els materials i EPI’s es rebutjaran de manera segura 

i es procedirà a la rentada de mans.

MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER AL PERSONAL DELS ESTABLIMENTS I LOCALS QUE OBRIN AL
PÚBLIC

1. NO ES PODRAN INCORPORAR AL TREBALL treballadors diagnosticats de COVID-19, amb 

símptomes o en quarantena en el moment de la reobertura.

2. El sistema de fitxatge ha de garantir les mesures de prevenció.

3. Els llocs, torns, horaris, etc, es modificaran per garantir mantenir la distància de segure-

tat entre el personal.

4. La distància entre personal i el client serà d’almenys 1 metre si tenen barreres o elements 

de protecció i d’almenys 2 metres si no disposa d’aquests elements.

5. Les distàncies i mesures de seguretat són de compliment en tot el local, zones comunes, 

vestidors, etc…



MESURES DE PROTECCIÓ I HIGIENE APLICABLES ALS CLIENTS A L’INTERIOR

1. El client romandrà a l’establiment el temps imprescindible i necessari per realitzar la 

seva compra.

2. En locals que el personal permet atendre més d’un client, a l’interior de l’establiment, 

haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres 

entre clients, amb una senyalització correcte d’aquesta distància.

3. El local haurà de disposar de dispensadors de gels hidroalcohòlics a l’entrada del local.

4. No estarà permès l’autoservei per evitar la manipulació dels productes per part dels 

clients.

5. No podrà haver-hi productes de prova.

6. Els provadors dels comerços tèxtils s’utilitzaran per una sola persona i es netejaran i 

desinfectaran després del seu ús.

7. Les peces que s’hagi provat un client i no les compri, passaran per un procés 

d’higienització abans de ser retornades a la venta.

MESURES EN MATÈRIA D’HIGIENE PER ALS CLIENTS I L’AFORAMENT PER ALS ESTABLIMENTS 
D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

El propietari del negoci haurà de posar a disposició dels clients:

1. A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics i guants.

2. A la sortida de l’establiment: una paperera amb tapa i d’accionament no manual, que dis-

posi de bossa d’escombraries per garantir una retirada higiènica.

CONDICIONS EN LES QUALS HAN DE DESENVOLUPAR-SE LES ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

1. NO ES PODRAN INCORPORAR AL TREBALL treballadors diagnosticats de COVID-19, amb 

símptomes o en quarantena en el moment de la reobertura.

2. El propietari del negoci ha de complir amb les obligacions de prevenció de riscos esta-

blertes en la legislació vigent, ja sigui de caràcter general o de manera específica per pre-

venir el contagi de la COVID-19. Ha de garantir els EPI’s adequats i la resta de mesures.



3. La permanència dels clients a l’establiment serà l’estrictament necessària per recollir la 

seva comanda.

4. En locals que el personal permet atendre més d’un client, a l’interior de l’establiment, 

haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres 

entre clients, amb una senyalització correcte d’aquesta distància.

5. En cas de no poder garantir l’atenció a més d’un client al mateix temps, l’accés al local 

es farà de forma individual i no podrà haver-hi més d’un client a l’interior. Excepte aquells 

casos en els quals es tracti d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, 

menor o major. 

Mesures excepcionals per la situació de pandemia Covid 19

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Ajuntament de Premià de Dalt

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

Tel. 93 693 15 90

DOCUMENT ELABORAT PER:

Ajuntament de Premià de Dalt

REGIDORIA DE SALUt 

Associació Comerciants 
Premià de Dalt

EL NOSTRE 
COMERÇ El Comerç 

de Premià de Dalt

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Comerç i Consum

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Salut


