
 Condicions per a activitats de comerç i restauració  
Per a tots els casos:  
 
 
 
i. Cal garantir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m, o el seu equivalent d’una superfície de 2,5 m2 per 
persona.  
ii. L’ús de la mascareta és obligatori.  
iii. Cal rentar-se les mans per accedir als establiments o a les activitats.  
iv. Les condicions per a l’activitat estan subjectes a les que s’estableix als plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del 
Pla d’actuació del PROCICAT. Consulteu-los, aquí: 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-
emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/ 
 
Amb caràcter general:    
 
 
Àmbit Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 a Nivell 3 b Nivell 4 
Activitat.  
 -turística....  
- energètica 
- industrial ....  

 
 

100% 

 
 

80% 

 
 

70% 
 

 
 

50% 

 
 
Sense activitat  
 

 
 
 
 
 
En detall (pendent aprovació nivells control de risc) 
 
 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/


Àmbit Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 a Nivell 3 b Nivell 4 

Comerç béns essencials  

Poden obrir (sense aforament i sense acotament de superfície) 

Els establiments de venda de productes essencials poden obrir en tots els nivells. Sempre es compliran les premisses de 2,5 m2 
per persona i 1,5m de distància entre persones. També es facilitaran franges de compra per a la gent gran i es promourà la venda 
online en la mesura del possible. 

Comerç béns no 
essencials 

Poden obrir  (sense aforament i sense 
acotament de superfície) Poden obrir (50%) Poden obrir (30%) 

Poden obrir (30% i un 
màxim de 800m2 
acotats) 

Els establiments de venda de productes 
essencials seguirà el PS i promouran 
sistemes de venda online.  

Es compliran les 
mesures del PS i es 
controlarà les cues 

Es limitarà les cues 

S’estableix sistema de 1 
persona per cada 
venedor i es limitarà les 
cues 

Centres comercials 

Poden obrir 
(sense aforament) Poden obrir (75%) Poden obrir (50%) 

Poden obrir (30% a dins 
dels locals i 20% a zones 
comunes) 

Sense activitat el cap 
de setmana 

Han de complir les 
mesures del PS 

El centre ha de 
garantir l’aforament del 
75% en zones 
comunes i al conjunt 
del centre 

El centre ha de garantir 
l’aforament del 50% en 
zones comunes i al 
conjunt del centre 

El centre ha de garantir 
l’aforament del 30% en 
zones comunes i al conjunt 
del centre 

El centre ha de 
romandre tancat el cap 
de setmana, només 
podran obrir els locals 
amb accés des de cel 
obert (30% i 20% en 
zones comunes) i un 
màxim de 800 m2 

Mercats de marxants 

Poden obrir Poden obrir (75%) Poden obrir (50%) Poden obrir (30%) Sense activitat 

Han de complir les 
mesures del PS 

Sempre en funció de 
les directrius de 
l’ajuntament 
corresponent 

Sempre en funció de les 
directrius de 
l’ajuntament 
corresponent 

Sempre en funció de les 
directrius de l’ajuntament 
corresponent 

Només podran obrir les 
parades d’alimentació 



 

Bars i restaurants 

Poden obrir Poden obrir (interior: 
50% / terrasses. 75%) 

Poden obrir (interior: 
30%/ terrasses 50%) 

 
Poden obrir nomes a 
terrasses i al 50% 
 

 

Sense activitat 

Han de complir les 
mesures del PS 

Barra tancada 
Horari de tancament 

Barra tancada 
Horari de tancament 

Horari de menjars 13:00 a 
16:00 i menjar per emportar 

Només es podran servir 
menjars per emportar 

Empreses de serveis que 
impliquin contacte 
personal proper (excepte 
perruqueries, serveis 
sanitaris i sòcio-sanitaris) 

Poden obrir Poden obrir (75%) Poden obrir (50%) Poden obrir amb cita 
prèvia 

Sense activitat 

Han de complir les 
mesures del PS 

Han de complir les 
mesures del PS 

Han de complir les 
mesures del PS 

S’estableix sistema de 1 
persona per cada 
prestador/a de servei 


