BAN MUNICIPAL
SOBRE L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I
D'HOSTALERIA
La lluita contra la Covid-19 està implicant sacrificis importants pel conjunt de la ciutadania.
Malgrat algunes sortides puntuals autoritzades, segueix el confinament i bona part del
comerç de la nostra ciutat ha hagut de romandre tancat en les darreres setmanes.
A partir d’aquest 4 de maig, podran tornar a obrir els establiments comercials de menys de
400 metres quadrats, és a dir principalment, les botigues de proximitat minoristes i els locals
d’hostaleria.
Vagi per endavant el meu agraïment per la col·laboració prestada en la lluita contra la
pandèmia, mantenint les persianes baixades durant tantes setmanes.
L’Ajuntament estarà al costat del teixit comercial del municipi i l’acompanyarà en la
recuperació de la crisi econòmica que ha generat la crisi sanitària. Al mateix temps vull
seguir demanant la seva col·laboració, ara per extremar les mesures per minimitzar el risc
sanitari i fer tot el possible per evitar contagis als establiments comercials i de restauració.
Per això, a fi que l’obertura d’establiments i locals comercials minoristes i locals de
restauració es faci amb les màximes garanties de seguretat, us indico tot seguit les
principals mesures que haureu d’aplicar, que deriven de l’Ordre del Ministeri de Sanitat
SND/388/2020, de 3 de maig.
A partir del 4 de maig podran obrir els establiments que fins ara tenien suspesa la seva
activitat en virtut de l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020, que tinguin una superfície de
menys de 400 metres. No podran obrir els centres comercials o les botigues que es trobin
dins d’un centre comercial sense accés directe de l’exterior.
Per poder obrir, els establiments hauran de complir les mesures següents:
- Caldrà establir un sistema de cita prèvia de manera que es garanteixi que en l’interior del
local, en un mateix moment, hi hagi un client o clienta per cada persona treballadora. No
es poden habilitar zones d’espera a l’interior.
- Caldrà establir un horari d’atenció preferent per a persones més grans de 65 anys que
haurà de coincidir amb les franges horàries en què poden passejar o realitzar activitat
física.
- Com a mínim 2 cops al dia s’haurà de netejar i desinfectar el local. Sempre s’haurà de
desinfectar al finalitzar el dia. L’altra neteja es pot fer al migdia coincidint amb la pausa que
es faci. S’haurà d’utilitzar aigua i desinfectants, que poden ser lleixiu o qualsevol altre
producte biocida homologat. També caldrà realitzar la neteja i desinfecció dels llocs de
treball en cada canvi de torn. La neteja i desinfecció no només haurà de ser de la zona
comercial sinó també de les zones privades dels treballadors, com per exemple, vestidors
o cuines.
- Caldrà evitar la manipulació directa dels productes per part de la clientela, i estarà prohibit
facilitar productes de prova. En botigues de roba, es recomana no usar els emprovadors i,
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si es fa, és obligatori desinfectar-los després de cada ús. Si s’emprova una peça de roba
caldrà higienitzar-la després abans que pugui ser utilitzada per una altra persona.
- La roba de treball haurà de ser rentada i desinfectada diàriament, amb cicles de rentat
mecànic d’entre 60º i 90º.
- Els locals hauran d’estar ventilats.
- La clientela no podrà utilitzar els lavabos excepte en casos d’absoluta necessitat. En
aquest cas, caldrà procedir de manera immediata a la seva neteja i desinfecció.
- Caldrà disposar de papereres, si és possible, amb tapa i pedal, que s’hauran de netejar un
cop al dia.
- La persona titular de l’activitat econòmica que es desenvolupi al local o establiment haurà
de proporcionar als seus treballadors i a les seves treballadores els equips de protecció
individual adequats, gels hidroalcohòlics i, si no, aigua i sabó. Caldrà utilitzar mascaretes
quan no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 m. entre personal treballador i
entre aquest personal i clients i clientes.
- La persona titular de l’activitat haurà de realitzar els canvis necessaris al local perquè la
distància entre venedor i client sigui al menys d’1 metre si hi ha elements de protecció,
com ara mostradors, o de 2 metres si no n’hi ha. En el cas de perruqueries o centres
d’estètica o fisioteràpia, on no és possible garantir la distància de seguretat interpersonal,
s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual que asseguri la protecció de la persona
treballadora i del client i de la clienta. Entre les persones clients sempre haurà d’haver una
distància de 2 metres.
- Caldrà senyalitzar al terra la distància de seguretat entre clients i clientes, de 2 metres,
amb marques, cartells o similars.
- A l’entrada del local caldrà que hi hagi gels hidroalcohòlics a la disposició del públic.
- A les zones d’autoservei dels locals, haurà d’haver una persona treballadora per evitar la
manipulació dels productes per part de la clientela.
- Als provadors només hi podrà entrar 1 sola persona. Després de cada ús, s’haurà de
netejar i desinfectar.
A partir del 4 de maig, inclòs, també podran obrir locals on es desenvolupin activitats
d’hostaleria i restauració, només per realitzar serveis d’entrega a domicili i recollida de
comandes pels clients. Està prohibit el consum a l’interior dels locals. Per poder obrir, caldrà
complir les mesures següents:
- La clientela haurà de fer la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de
recollida, tot evitant les aglomeracions a l’exterior del local.
- S’haurà de garantir el compliment de les distàncies de seguretat entre persones
treballadores i clientela, 2 metres o 1 metre si hi ha elements de separació com
mostradors.
- Aquests establiments únicament podran romandre oberts al públic durant l’horari de
recollida de comandes.
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- La persona titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de
complir amb les mesures de prevenció per evitar el contagi de la Covid-19 i assegurarà
que tots els treballadors i totes les treballadores comptin amb equips de protecció
individual adequats. Com a mínim, els haurà de proporcionar mascaretes i gels
hidroalcohòlics o aigua i sabó.
- La persona titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de
posar a disposició de la clientela, gels hidroalcohòlics a l’entrada del local i papereres amb
tapa d’accionament no manual.
- Caldrà complir en tot cas amb la distància de seguretat de 2 metres entre clients o clientes,
establint a aquest efecte les corresponents marques al terra o mitjançant qualsevol altre
element de senyalització. En cap cas una persona treballadora podrà atendre a més d’un
client o clienta.
La policia local vetllarà pel compliment estricte d’aquestes mesures.
Finalment, reiterar les crides a la responsabilitat de la ciutadania. Entrem en una fase de la
lluita contra el coronavirus en què és clau el compromís de tothom en extremar la precaució
per evitar els contagis. A partir d’avui és encara més imprescindible la col·laboració tant de
les persones responsables dels establiments comercials com de la clientela. Siguem
prudents.
Cuidem-nos. També a l’hora d’anar a comprar.

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de maig de 2020
L'alcaldessa, Isabel Garcia Ripoll
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