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Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes 

 
 

 

ORDRE SND/388/2020 DE 3 DE MAIG (COVID-19) 
CONDICIONS PER A L’OBERTURA AL PÚBLIC DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS  

 
L’Ordre SND/388/2020 (en endavant, l’Ordre), de 3 de maig, en vigor a partir del 04/05/2020, estableix les condicions per a 
l’obertura al públic de determinats comerços i serveis (no essencials). La podeu consultar en l’enllaç Ordre SND/388/2020. Els 
considerats essencials podran continuar oberts en les mateixes condicions que tenien, sense perjudici del compliment de les 
mesures de seguretat i higiene. 
 
I.- CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC D’ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I DE 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSIMILATS 
 
I.1. REOBERTURA:  

Podran “re-obrir” al públic tots els comerços minoristes i d’activitats de serveis professionals amb la seva activitat 
suspesa després de la declaració de l’Estat d’Alarma (sempre que la seva superfície < 400 m2, i no sigui centre o parc 
comercial). Requisits:  

a) Cita prèvia que garanteixi que només hi ha un client per treballador, i sense zones d’espera en l’interior.  

b) Atenció individualitzada al client amb la deguda separació física o instal·lació de mostradors o mampares.  

c) Horari d’atenció preferent per > 65 anys (en els mateixos horaris previstos per als seus passejos i activitat física).  

Els desplaçaments als establiments i locals podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, tret que el 
servei o producte no estigui disponible en aquest. 
 

I.2.- MESURES D’HIGIENE QUE S’HAURAN D’APLICAR: 

a) Neteja i desinfecció de les instal·lacions, almenys, 2 cops/dia (especial atenció a superfícies de contacte més 
freqüents): 1 cop, obligatòriament, en acabar el dia. També, en determinats casos, de zones privades dels treballadors, entre 
d’altres mesures. 

b) Rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, i/o de les peces utilitzades pels treballadors en contacte 
amb els clients.  

c) Ventilació adequada. 

d) Els clients no podran utilitzar els lavabos, excepte en cas estrictament necessari (llavors, neteja immediata). 

e) Hauran de disposar de papereres (amb tapa i pedal), a netejar freqüentment i, almenys, 1 cop al dia. 
 

I.3.- MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER AL PERSONAL:  

a) No podran incorporar-se els treballadors que, o bé, estiguin en aïllament en els seus domicilis, o bé, siguin asimptomàtics, 
però estiguin en quarantena domiciliària. Si un treballador incorporat comencés a tenir símptomes, haurà d’abandonar el seu 
lloc de treball fins que sigui valorat per un professional sanitari. 

b) El titular de l’activitat econòmica haurà de complir amb les seves obligacions de prevenció de riscos establerts per la 
legislació vigent en general i, especialment, per prevenir el contagi per COVID-19. En especial: 

i.- El treballador ha de tenir equip de protecció individual adequat al nivell de risc, gels hidro-alcohòlics, mascaretes per 
quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal (2 m.) entre aquest i el client, etc. 

ii.- El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per un altre sistema de control o ser desinfectat cada cop que s’usi. 

iii.- La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball hauran de garantir el 
manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima de 2 m. entre els treballadors.  

iv.- La distància entre venedor o proveïdor de serveis i el client serà de, com a mínim, 1 m. quan hi hagi elements de 
protecció o barreres, o de 2 m. en cas contrari. Quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat interpersonal 
(p.e. perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia), s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú.  

Aquestes mesures de distància han de complir-se també en les zones privades dels treballadors i en les zones d’ús comú. 
 

I.4.- MESURES DE PROTECCIÓ I HIGIENE APLICABLES ALS CLIENTS: 

a) Hauran de romandre en els establiments el temps estrictament necessari.  

b) S’haurà d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal (2 m.) entre clients, amb marques a terra o 
ús de balises, cartelleria i senyalització. Cada treballador haurà d’atendre un únic client. 

c) Els clients hauran de tenir a la seva disposició gels hidro-alcohòlics.  

d) En els establiments amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment, per evitar que els 
clients manipulin els productes.  

e) No hi haurà productes de prova per als clients. 

f) Si la botiga té provador, aquest haurà de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús. Les peces provades però no 
comprades hauran de ser higienitzades. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf


 
II.- CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 

 
II.1.- LLIURAMENT A DOMICILI I RECOLLIDA DE COMANDES:  

En aquesta fase, queda prohibit el consum en l’interior, de manera que només és possible: 

a) Els serveis de lliurament a domicili: Podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a > 65 anys, dependents 
i altres col·lectius vulnerables. 

b) La recollida de comandes pels clients en els propis establiments. Per a això: 

 El client realitzarà la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà l’hora de recollida, evitant aglomeracions. 

 L’establiment haurà d’habilitar i assenyalar un espai per a la recollida de les comandes, intercanvi i pagament, amb la 
deguda separació física o amb la instal·lació de mostradors o mampares.  

 Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes. 
 

II.2.- MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER AL PERSONAL:  

a) No podran incorporar-se al seu lloc de treball, els treballadors que, o bé, estiguin en aïllament en els seus domicilis, o 
bé, siguin asimptomàtics, però estiguin en quarantena domiciliària. 

Així mateix, si un treballador incorporat comencés a tenir símptomes, haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que sigui 
valorat per un professional sanitari. 

b) El titular de l’activitat econòmica haurà de complir amb les seves obligacions de prevenció de riscos establerts per la 
legislació vigent en general i, especialment, per prevenir el contagi per COVID-19. En especial, els treballadors han de tenir 
equips de protecció individual adequats al nivell de risc, gels hidro-alcohòlics, i mascaretes. 
 

II.3.- MESURES D’HIGIENE APLICABLES ALS CLIENTS:  

a) El titular de l’activitat haurà de posar a disposició dels clients: (i) A l’entrada: gels hidro-alcohòlics i (ii) A la sortida: papereres 
amb tapa no manual i borsa d’escombraries. 

b) Hauran de romandre en els establiments el temps estrictament necessari.  

c) Haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal (2 m.) entre clients, amb marques a terra o 
ús de balises, cartelleria  senyalització. Cada treballador haurà d’atendre un únic client. 

d) Si l’atenció no pot ser personalitzada, l’accés a l’establiment serà individual. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 

http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 
En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a 
addvera@addvera.eu 

 

 

 

 

 


