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Durant la situació excepcional per tal 
de prevenir i controlar la taxa d’infecció 
de la Covid-19, s’han pres les mesures següents:

Tancament de comerços minoristes amb excepcions

Els comerços minoristes han d’estar tancats 
amb algunes excepcions. 
Els comerços que poden obrir són els següents:
 
-Mercats, supermercats, autoserveis, botigues d’alimentació, 
forns de pa, carnisseries, peixateries, botiges de verdures 
i fruites i establiments de begudes

En cap cas està permès el consum d’aliments 
o begudes a l’establiment

-Drogueries, tintoreries i bugaderies. 
En el cas de les perruqueries, només queda permès 
l'exercici professional a domicili

-Farmàcies, òptiques, ortopèdies i establiments mèdics

-Quioscos, papereries i estancs

-Benzineres i punts de recàrrega de vehicles

-Venda d’equipaments tecnològics i de telecomunicacions

-Venda d’aliments per animals de companyia

-Comerç per Internet, telefònic o per correu

-Els centres comercials, galeries i grans superfícies 
estan tancats excepte aquells dedicats exclusivament 
a l’alimentació i la neteja o higiene.



Afectació a l’hostaleria i la restauració

Els establiments de restauració i hostaleria tenen l
’activitat restringida d’acord amb les mesures següents:
 
Es prohibeix l’obertura de restaurants, cafeteries, 
establiments de degustació, bars i altres establiments 
de restauració.
 
Aquests establiments poden oferir servei a domicili

En cap cas es permet el consum a l’establiment

Durant la situació excepcional per tal 
de prevenir i controlar la taxa d’infecció 
de la Covid-19, s’han pres les mesures següents:



Mesures de prevenció per a consumidors

En visitar els comerços tinguem en compte 
les mesures de prevenció següents:
 
Anem-hi només quan sigui estrictament necessari

Reduïm al màxim el temps d’estada dins els locals

Evitem aglomeracions

Respectem una distància de seguretat de 1,5 o 2 m

Evitem tocar el producte de diferents 
establiments amb les mans

En cap cas està permès el consum 
de productes als establiments

Durant la situació excepcional per tal 
de prevenir i controlar la taxa d’infecció 
de la Covid-19, s’han pres les mesures següents:
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Trobareu més informació a:

barcelona.cat/comerc    canalempresa.gencat.cat


