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Ordres ministerials que regulen la desescalada:

Comerç:

Ordre SND/388/2020 (FASE 0)

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

Ordre SND/386/2020 (FASE I):

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

Transport públic. 

Ordre TMA/384/2020: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf

Veure també les FAQ del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme:

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Comercio-
Covid19.aspx

Sobre la desescalada, veure els següents documents:

Pla per a la transició cap a una nova normalitat (PDF): 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/
PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf

Annex I: Panell d’indicadors integral (PDF): 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/
2020/28042020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf

Annex II: Previsió orientativa per a l’alçament de les limitacions d’àmbit nacional 
establertes en l’estat d’alarma (PDF): 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/
2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf

Annex III: Cronograma orientatiu (PDF): 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/
2020/28042020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf
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QÜESTIONS QUE NO VARIEN DURANT LA DESESCALADA pàgina 1 de 3

Poden obrir al públic les botigues de menjar per a emportar? 

Si. No estan incloses en l'annex del Reial Decret 463/2020, que relaciona els equipaments i
activitats  l'obertura  de  les  quals  al  públic  queda  suspesa.  Per  tant,  són  establiments
d'alimentació subjectes al règim previst en l'apartat 1 de l'article 10.

Si decidisc tancar el meu establiment comercial encara sent dels autoritzats per a obrir,
tinc dret a alguna ajuda?

La Generalitat ha aprovat ajudes a persones treballadores autònomes afectades per Covid-19:

• S’ajuda a qui ha suspés l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial
Decret 463/2020, que rebran 1.500 euros d’ajuda, o, 

• En cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la
sol·licitud  d’ajuda  en,  almenys,  un  75  per  cent  respecte  de  la  mitjana  facturada  en  el
semestre anterior a la declaració de l’estat d’alarma: 750 euros d’ajuda.

• S’hi destinen 57 milions d’euros, de fons propis, ampliables amb fons de la UE o de l’Estat.

DECRET 44/2020, de 3 d'abril, del Consell. DOGV núm 8782 bis, de 04.04.2020

Si el meu establiment és de primera necessitat, tinc obligació d’obrir?

No hi ha obligació d’obrir, llevat que el Govern decidira requisar l'establiment o imposar una
prestació personal obligatòria. 

Article 8 del Reial Decret 463/2020 (TEXT CONSOLIDAT)

Els repartidors i les repartidores tenen alguna limitació de mobilitat? 

No, sempre que els seus desplaçaments es deguen a raons de treball,  o en anar o tornar
d'aquest.  Les  forces  de  seguretat  poden  imposar  limitacions  al  trànsit  per  raons  de  salut
pública, seguretat o fluïdesa del tràfic, així com limitar l'accés de determinats vehicles.

En els vehicles en els que únicament es dispose d’una fila de seients, com cabines de vehicles
pesats, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que els seus
ocupants  utilitzen  mascaretes  que  cobrisquen  les  vies  respiratòries  i  guarden  la  màxima
distancia possible. En cas contrari, únicament podrà viatjar la persona conductora. 

Orden TMA/384/2020

Puc dur el meu cotxe a reparar al taller?

Sí, està permesa l’obertura dels tallers de reparació i manteniment de vehicles a motor així com
les activitats complementàries per als vehicles autoritzats a circular.

No obstant, et recomanem contactar primer amb el taller elegit per a assegurar-te de la seua
apertura.

Article 2 de l’Ordre TMA/259/2020, de 19 de març
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QÜESTIONS QUE NO VARIEN DURANT LA DESESCALADA  pàgina 2 de 3

Sóc comercial d'una indústria o un o una professional, puc realitzar visites a la meua
clientela? Si treballe en un polígon… Puc agafar el cotxe per a arribar?

Sí,  es  pot continuar  treballant,  atenent  sempre  les  limitacions  de  mobilitat  i  guardant  les
distàncies aconsellades.

En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins
nou places, inclòs qui conduesca, podran desplaçar-se dues persones por cada fila de seients,
sempre que utilitzen mascaretes i respecten la màxima distància possible entre els ocupants.

Ordre TMA/384/2020

Hi ha servei de taxi, Uber, Cabify? 

Sí. Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència
autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, o siguen de titularitat pública,
mantindran la seua oferta de transport. Els operadors de servei de transport de viatgers queden
obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport, d'acord amb les recomanacions
que establisca el Ministeri de Sanitat. 

En aquells serveis en els quals el bitllet atorga una plaça asseguda o cabina, els operadors de
transport prendran les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre
els passatgers.

I autobús o tren?

El personal treballador dels serveis de transport que tinga contacte directe amb els viatgers i
viatgeres haurà d'anar proveït  de màscares i  tenir accés a solucions hidroalcohólicas per a
practicar una higiene de mans freqüent.

En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs qui conduesca,
podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la de la
persona conductora, havent de garantir-se, en tot cas, la distància màxima possible entre els
seus ocupants.

En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers amb autobús, així
com en els transports ferroviaris,  en els quals tots els ocupants hagen d'anar asseguts, les
empreses adoptaran les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible
entre els viatgers, de tal manera que no podran ser ocupats més de la meitat dels seients
disponibles respecte del màxim permès. 

En tot cas, en els autobusos es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada
pel conductor o la conductora. 

En els transports públics col·lectius de viatgers d'àmbit urbà i periurbà, en els quals hi haja
plataformes habilitades per al transport de viatgers dempeus, es procurarà que les persones
mantinguen entre si la màxima distància possible, establint-se com a referència l'ocupació de la
meitat de les places assegudes disponibles, i de dos viatgers per cada metre quadrat en la
zona habilitada per a viatjar dempeus.

Ordre TMA/384/2020
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QÜESTIONS QUE NO VARIEN DURANT LA DESESCALADA  pàgina 2 de 3

En quines condicions puc utilitzar el transport públic?

L'ús de màscares que cobresquen nas i boca serà obligatori per a totes les persones usuàries
del transport amb autobús, ferrocarril, aeri i marítim. 

En el cas dels vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de màscares dins de les cabines.

Així mateix, serà obligatori per a les persones usuàries dels transports públics en vehicles de
fins a nou places, inclòs el conductor o conductora.

Ordre TMA/384/2020
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NORMES GENERALS PER A LA DESESCALADA

Quan s'entra en cada fase de desescalada?

Les decisions i dates concretes sobre l'efectiu aixecament de les limitacions establertes durant
l'estat d'alarma es determinaran a través d'ordres del ministre de Sanitat.

ZONES DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE PASSEN A LA FASE 1

L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig del Ministeri de Sanitat autoritza a passar a la 
Fase 1 als Departaments de Salut de:

•En la província de Castelló: Vinaròs.
•En la província de València: Requena, Xàtiva-Ontinyent i Gandia. Racó 
d’Ademús
•En la província d'Alacant: Alcoi, Dénia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela i 
Torrevieja.

Segueixen en vigor les mesures de seguretat, autoprotecció i distanciament?

Sí.  Qualsevol  activitat  permesa  haurà  de  desenvolupar-se  en  condicions  de  seguretat,
autoprotecció i distanciament social.

Restricció a les accions comercials amb resultat d’aglomeracions

Los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar
lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus
inmediaciones. Esta restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o
promoción que se realicen a través de la página web.

Què haig de fer per a mantenir-lo obert un comerç?

Pots descarregar els consells i recomanacions en la següent guia:

Obrir un comerç al públic en temps de coronavirus
http://www.indi.gva.es/documents/161328150/169707556/

GUIA+PRACTIQUES+SEGURES+COMER%C3%87_ver2.pdf/e984cf3d-2d7e-4767-
bae2-d3bc1cef248b
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FASE 0 pàgina 1 de 4

Quins establiments comercials poden obrir?

1. Poden continuar oberts, en les mateixes condicions, els de primera necessitat, que a l'efecte
de la declaració de l'estat d'alarma, són els establiments comercials al detall  que permet
obrir l’art. 10 del Reial Decret 463/2020:

• Alimentació  (forns,  fruiteries,
verduleries,  carnisseries,  pescateries,
supermercats  i  hipermercats),  i  de
begudes,

• Productes i bens de primera necessitat,

• Establiments  farmacèutics,  sanitaris,
centres  o  clíniques  veterinàries,
òptiques i productes ortopèdics,

• De productes higiènics,

• Premsa i papereria, 

• Combustible per a l'automoció, 

• Estancs, 

• Equips tecnològics i telecomunicacions, 

• Aliments per a animals de companyia, 

• Comerç  per  internet,  telefònic  o  per
correu,

• Tintoreries i bugaderies.

Article 10.1 del Reial Decret 463/2020 (TEXT CONSOLIDAT)

2. Poden reobrir al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i de serveis
professionals l'activitat dels quals s'haguera suspés després de la declaració de l'estat d'alarma
amb una superfície comercial de fins a 400 m².

• S'establirà  un  sistema  de  cita  prèvia  que  garantisca  la  permanència  a  l'interior  de
l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense
que es puguen habilitar zones d'espera a l'interior d'aquests.

• Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista
en aquest capítol o, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal·lació de
taulells o mampares.

• Horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb
les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.

3. Els  desplaçaments  als  establiments  i  locals  als  quals  es  refereix  aquest  article  podran
efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es
trobe disponible en aquest.

Ordre TMA/384/2020

Puc vendre per internet o per telèfon?

Sí. Es permet el comerç per internet, via telefònica i via correspondència. A partir d’aquesta
fase, es permet el lliurament a domicili i l’arreplegada en tenda.

Article 10 del Reial Decret 463/2020 (TEXT CONSOLIDAT)
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FASE 0 pàgina 2 de 4

Poden obrir... sempre guardant les mesures d’higiene i distància de seguretat: 

Les  botigues  de  conveniència.  Venen  alimentació,  premsa,  papereria  i  altres.
L'Ajuntament pot limitar el seu horari per raons d'ordre públic.

Les perfumeries,  sempre que es tracte de drogueria-perfumeria,  per a la venda de
productes d'higiene personal i productes de neteja de la llar. 

Els call center. Es permet el comerç per internet, telefònic o correspondència. 

Les clíniques veterinàries. Han d'obrir per a garantir la normativa de benestar animal. 

Les funeràries, sempre que adopten mesures organitzatives que eviten aglomeracions
de persones i respectant, en tot cas, la distància d'un metre. Es prohibeixen les vetlles
de persones mortes per coronavirus Covid-19, en instal·lacions públiques i privades.

Les impremtes, limitant  la venda al  públic a premsa i papereria. Poden obrir  sense
limitacions per a activitat professional majorista. 

Les botigues de venda de material d'oficina i escolar. Són productes de papereria. 

Les botigues de telefonia mòbil.

Els locutoris.

Els  tallers  de  vehicles,  per  a  garantir  la  mobilitat  de  les  persones  que  estiguen
obligades  a  usar  un  vehicle  (ambulàncies,  policia,  personal  sanitari,  treballadors  i
treballadores en general).

Les notaries i els registres de la propietat. Presten un servei públic. 

Les corredories d'assegurances. Són assimilables als serveis financers.

Les botigues de begudes.

Les cafeteries, bars i restaurants, però només per a vendre, no per a consumir en el
local. Es poden servir begudes calentes (café, té, etc.), però només per a emportar.

Article 10 del Reial Decret 463/2020 (TEXT CONSOLIDAT)

Els bars i restaurants poden fer menjar per a recollir?

En aquesta fase 0 sí que poden.

Ordre TMA/384/2020

No poden obrir:  

• Els establiments que tinguen caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es
troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior.

• Els establiments que tinguen una superfície comercial superior a 400 m².

Ordre TMA/384/2020
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FASE 0 pàgina 3 de 4

Poden obrir al públic, però només amb cita prèvia, i també per a professionals, com a
majoristes, si escau:

Les ferreteries.

Les  botigues  de  venda de cotxes,
motos o camions.

Les botigues de pintura. 

Les botigues de venda d'uniformes
laborals.

Les  botigues  de  subministrament
de material per a vehicles.

Les botigues de subministraments
de lampisteria.

Les botigues de productes per a la
construcció.

Les  botigues  de  venda  d'estufes,
ximeneies, aire condicionat.

Les botigues d'il·luminació.

Les botigues de venda de material de 
perruqueria.

Les  xocolateries,  xurreries,  geladeries,
salons  de  té,  croissanteries  i  assimila-
bles: pero només per a emportar.

Les floristeries,

Les immobiliàries,

Les tendes de fotografia,

Les tendes de venda de llepolies.

Les perruqueries, salons o clíniques de
bellesa, esteticistes, etc. 

Les tendes d’accessoris d’animals.

Les licoreries. 

Les llibreries.

Les agències de viatge.

Article 10 i Annex del Reial Decret 463/2020 (TEXT CONSOLIDAT)

Què passa amb els hipermercats que venen de tot? 

La permanència en els establiments comercials l'obertura dels quals estiga permesa haurà de
ser l'estrictament necessària perquè les persones consumidores puguen realitzar l'adquisició
d'aliments i productes de primera necessitat.

L'hipermercat pot vendre productes que no siguen de primera necessitat? 

Per a evitar una competència deslleial, es prohibeix la venda d'articles en què els comerços
estan  obligats  a  tancar:  tèxtil,  llibreria,  electrodomèstics,  ferreteria,  joguets,  mobles,  basar,
etc. Només per a la venda de: aliments (pa, verdura i fruita, carn, peix, begudes), productes
higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de
telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, tintoreries i bugaderies.

Què passa amb els centres comercials, que tenen botigues de molts tipus? 

Si  en  el  centre  comercial  hi  ha  forns,  fruiteries,  verduleries,  carnisseries,  pescateries,
supermercats,  hipermercats,  farmàcies,  òptiques,  productes  ortopèdics,  productes  higiènics,
premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, botigues d'equips tecnològics i de
telecomunicacions,  d'aliments  per  a animals  de companyia,  tintoreries o bugaderies,  poden
obrir aquestes botigues.

S'ha d'assegurar l'accés només a aquestes botigues, tancant el pas a la resta d'establiments,
que no poden obrir en la Fase 0.
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FASE 0 pàgina 4 de 4

Què passa amb els mercats de venda no sedentària? 

En la Fase 0 no canvia el seu règim. La consellera de Sanitat ha signat la Resolució de 24
d'abril,  a proposta de la Conselleria d'Agricultura, i de la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura
dels  mercats  de venda no sedentària  de productes  de primera necessitat  en la  Comunitat
Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19:

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/3079

Els mercats de venda no sedentària, podran adaptar-se o mantindre la seua activitat en els
llocs on habitualment se celebren, segons el següent ordre de preferències:

a) En espais coberts, habilitats per a la celebració de mercats no sedentaris.

b) En espais no coberts habilitats per a la celebració de mercats no sedentaris, quan estiguen
totalment delimitats amb tanques, o amb qualsevol altre mitjà que permeta marcar de manera
clara els límits de l'espai, com a conseqüència de la coordinació entre comerciants i autoritats
locals de manera que es puga controlar l'entrada i eixida de gent evitant les aglomeracions.

c) Els mercats de venda no sedentària que no puguen mantindre l'activitat del mercat alimentari
setmanal  o  estacional  en  un  entorn  tancat,  com les  ubicacions  ressenyades  en  els  punts
anteriors, hauran de traslladar la seua ubicació a les instal·lacions esportives o d'un altre tipus
que adopten mesures de control per a dosar l'aforament.

Només  es  permetrà  llocs  de  venda  de  productes  exclusivament  alimentaris  i  de  primera
necessitat, excloent hostaleria i restauració.

En tot cas, s'hauran de complir  les mesures complementàries d'higiene i distanciament que
consten en la resolució.

Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la
Conselleria d'Agricultura,  Desenvolupament Rural,  Emergència Climàtica i  Transició Ecològica i  de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les
condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la
Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19.

Puc atendre la clientela amb les persianes o portes baixades a través d'un fonoporta o
finestreta? 

Sí, sempre que l'establiment estiga entre els exclosos del tancament de l'article 10 o s’atenga
prèvia  cita.  És  una  forma  vàlida  de  donar  servei,  però  s'ha  de  procurar  no  traslladar
l'aglomeració a l'exterior, deixant una distància interpersonal d'un metre. 

11

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/3079


FASE 1 pàgina 1 de 3

Quins establiments comercials poden obrir al públic?

1. Tots els locals i establiments comercials, excepte els que tinguen una superfície de més de
400 metres quadrats, o tinguen caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es
troben dins d’aquells sense accés directe i independent des de l’exterior.

• Aforament limitat al 30%. Es garantirà una distància mínima de 2 metres entre clients.
Quan no siga possible, es permetrà únicament la permanència d’un client. 

• Aquests  locals  hauran  de comptar  amb taulell,  mampara  o,  quan  no  siga  possible,
garantir el màxim de protecció individual.

• S’establirà un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys.

• La distància entre les persones venedores o proveïdores de serveis i la clientela durant
tot  el  procés  d'atenció  serà  d'almenys  un  metre  quan  es  compte amb elements  de
protecció o barreres, o d'aproximadament dos metres sense aquests elements. 

• Serveis  que no permeten el  manteniment  de la  distància  de seguretat  interpersonal
(perruqueries,  centres  d'estètica  o  fisioteràpia,  etc.):  s'haurà  d'utilitzar  l'equip  de
protecció individual oportú que assegure la protecció de la persona treballadora i de la
clientela, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres
entre un client i un altre.

2. Continuen podent obrir els establiments situats en centres comercials als quals s’ha permés
continuar oberts al públic durant l’estat d’alarma:

• Alimentació  (forns,  fruiteries,
verduleries,  carnisseries,  pescateries,
supermercats  i  hipermercats),  i  de
begudes,

• Productes i bens de primera necessitat,

• Establiments  farmacèutics,  sanitaris,
centres  o  clíniques  veterinàries,
òptiques i productes ortopèdics,

• De productes higiènics,

• Premsa i papereria, 

• Combustible per a l'automoció, 

• Estancs, 

• Equips tecnològics i telecomunicacions, 

• Aliments per a animals de companyia, 

• Comerç  per  internet,  telefònic  o  per
correu,

• Tintoreries i bugaderies.

3. Només mitjançant cita prèvia:

• Concessionaris d’automoció, 

• Estacions de ITV

• Centres  de  jardineria  i  vivers  de
plantes 

• Entitats  concessionàries  de  joc  públic
d’àmbit  estatal,  excepte  els  ubicats  en
centres comercials  o parcs comercials,
sense accés directe i  independent  des
de l’exterior.

Article 10.1 del Reial Decret 463/2020 (TEXT CONSOLIDAT)

Article 10 de l’ Ordre SND/399/2020

12



FASE 1 pàgina 2 de 3

Puc vendre per internet o per telèfon?

Sí.  Es  permet  el  comerç  per  internet,  via  telefònica  i  via  correspondència.  Es  permet  el
lliurament a domicili i l’arreplegada en tenda.

Els bars i restaurants poden obrir al públic?

Sí, però només les terrasses, limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses l'any
immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal. En tot cas, haurà
de mantindre's la distància física d'almenys dos metres entre taules o agrupacions de taules.

Sí que s'obtinguera el permís de l'Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la
terrassa, es podran incrementar el nombre de taules, respectant la proporció del cinquanta per
cent entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai per
als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situe la terrassa.

S'autoritzen les  reunions a les terrasses de fins a un màxim de deu persones per  taula  o
agrupació de taules, que hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es
respecten la distància mínima de seguretat interpersonal.

Es pot continuar servint a domicili i per a arreplegar en local.

Artículo 15 de la Orden SND/399/2020

L'hipermercat pot vendre productes que no siguen de primera necessitat? 

Què passa amb els centres comercials, que tenen botigues de molts tipus? 

Sols  forns,  fruiteries,  verduleries,  carnisseries,  pescateries,  supermercats,  hipermercats,
farmàcies, òptiques, productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible
per a l'automoció, estancs, botigues d'equips tecnològics i de telecomunicacions, d'aliments per
a  animals  de  companyia,  tintoreries  o  bugaderies.  En  els  hipermercats,  les  seccions
corresponents a eixos productes.

S'ha d'assegurar  l'accés només a aquestes  botigues o seccions,  tancant  el  pas  a  la  resta
d'establiments o seccions, que no poden obrir en la Fase I.

Què passa amb els mercats de venda no sedentària? 

Quan  ho  propose  l’ajuntament,  podran  reiniciar  la  seua  activitat  els  mercats  de  venda  no
sedentària (mercadets), amb condicions de distanciament entre llocs, i delimitació del mercat
ambulant per al correcte control de l’aforament per les forces de seguretat. 

Limitació al vint-i-cinc per cent dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç
de l'aforament habitual podent alternativament augmentar la superfície habilitada de manera
que es produïsca un efecte equivalent a la citada limitació.

La consellera de Sanitat ha regulat a proposta de la Conselleria d'Agricultura, i de la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,  les condicions per a l'obertura
dels  mercats  de venda no sedentària  de productes  de primera necessitat  en la  Comunitat
Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19:

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/3079
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FASE 1 pàgina 3 de 3

Els mercats no sedentaris podran celebrar-se segons el següent ordre de preferències:

a) En espais coberts, habilitats per a la celebració de mercats no sedentaris.

b)  En espais  no coberts habilitats,  quan estiguen totalment delimitats  amb tanques,  o amb
qualsevol altre mitjà que permeta marcar de manera clara els límits de l'espai, de manera que
es puga controlar l'entrada i eixida de gent evitant les aglomeracions.

c) Els que no puguen mantindre l'activitat del mercat alimentari setmanal o estacional en un
entorn tancat, hauran de traslladar la seua ubicació a les instal·lacions esportives o d'un altre
tipus que adopten mesures de control per a dosar l'aforament.

Es prioritzaran les parades de venda de productes alimentaris i de primera necessitat.

En tot cas, s'hauran de complir  les mesures complementàries d'higiene i distanciament que
consten en la resolució.

Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la
Conselleria d'Agricultura,  Desenvolupament Rural,  Emergència Climàtica i  Transició Ecològica i  de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les
condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la
Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19.

14



FASE 2 (NO ABANS DEL 25 DE MAIG) pàgina 1 de 1

AQUEST  APARTAT  ESTÀ  ENCARA  PENDENT  DE  REVISIÓ,  A  FALTA  DE  MAJORS
CONCRECIONS PER PART DEL GOVERN.

Reproduïm el que preveu el document de l’Annex II, Fases de Transició, que podeu trobar al
principi d’aquest document:

FASE II

Comerç

Obertura  al  públic  dels  centres  o  parcs comercials,  prohibint  la  permanència  en les  zones
comunes o àrees recreatives. 

Aforament limitat  al  40%. En qualsevol cas,  s'haurà de garantir  una distància mínima de 2
metres distancia entre clients. 

En  els  locals  en  els  quals  no  siga  possible  aquesta  distància,  es  permetrà  únicament  la
permanència dins del local d'un client. 

S'establirà un horari d'atenció preferent per a persones majors de 65 anys. 

En venda no sedentària/mercats a l'aire lliure,  podrà ampliar-se el  nombre de parades que
poden operar a 1/3 part  de les habituals,  o distància de separació similar amb augment de
superfície, amb les mesures assenyalades en la Fase I. 

Obertura dels centres educatius i de formació (autoescoles, acadèmies, etc.) que no estiguen
inclosos  en  els  apartats  d'Educació  i  Ciència.  S'establiran  les  mesures  de  distanciament,
higiene i protecció oportunes. 

Hostaleria, restaurants i cafeteries

Per a locals, consum en el local amb servei en taula amb garantia de separació entre clients en
taula i entre taules, excepte discoteques i bars nocturns. Limitació a 1/3 d'aforament. Només
consum asseguts o per a portar.
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FASE 3 (NO ABANS DEL 8 DE JUNY) pàgina 1 de 1

AQUEST  APARTAT  ESTÀ  ENCARA  PENDENT  DE  REVISIÓ,  A  FALTA  DE  MAJORS
CONCRECIONS PER PART DEL GOVERN.

Reproduïm el que preveu el document de l’Annex II, Fases de Transició, que podeu trobar al
principi d’aquest document:

FASE III

Comerç

S'alça  la  prohibició  d'utilització  de  les  zones  comunes  i  zones  recreatives  dels  centres
comercials. 

Aforament limitat al 50%. La distància de seguretat es mantindrà en 2 metres.

Els  mercats  a  l'aire  lliure/venda  no  sedentària,  podran  incrementar  la  seua  activitat  fins  a
aconseguir el 50% dels llocs o augment de superfície que permeta distància similar entre llocs,
a criteri dels ajuntaments que han de garantir la distància de seguretat de 2 metres entre les
persones. 

Hostaleria, restaurants i cafeteries

Per a locals,  s'estendrà l'aforament d'un màxim de 1/2 de la seua capacitat que garantisca
separació de clients. Es permet gent dempeus amb separació mínima de 1,5 metres entre els
clients de la barra. 

En terrasses: es limitarà al 50% de les taules permeses en anys anteriors sobre la base de la
llicència  municipal.  Podrien  tindre  taules  si  l'ajuntament  permet  més  espai  respectant  la
proporció taules/superfície del 50%.

Discoteques i bars nocturns amb aforament màxim de 1/3.
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