
Mercats setmanals i
Covid-19

FAQ'S

Oficina de Mercats i Fires locals 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

https://www.diba.cat/es/web/comerc


FAQ'S 
PREGUNTES FREQÜENTS

Poden obrir els mercats de venda no sedentària?

Quines activitats estan permeses als mercats? 

Quines són les mesures de distanciament social que

cal garantir per part dels ens locals per l'obertura

dels mercats de venda no sedentària? 

Quines mesures d'higiene han d'adoptar els mercats

setmanals? 
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RECORDEU:

ÚNICAMENT ES PERMESA
L'ACTIVITAT VINCULADA AL

MERCAT SETMANAL SI  ÉS
D'ALIMENTACIÓ FRESCA I ES POT

GARANTIR LES MESURES DE
DISTANCIAMENT SOCIAL
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Poden obrir els
mercats de
venda no
sedentària? sÍ

COVID-19 
Els mercats de venda no sedentària, anomenats

també mercats setmanals, podran realitzar la seva

activitat de subministrament de productes frescos a

l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació

expressa per l'autoritat competent, i sempre i

quan es garanteixi les mesures de distanciament

social, previstes a la resolucions del Departament

de Salut (SLT/704/2020, d'11 de març i

SLT720/2020, de 13 de març).
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La competència del mercat de venda no sedentària és de l'ens local i aquest haurà de vetllar per tal que l'exercici
d'aquesta activitat es realitzi en les degudes condicions de seguretat, salubritat i mediambientals, incorporant les
mesures de distanciament social previstes pel Departament de Salut arrel de la declaració de la Covid-19.
 

I la resolució 720/2020, de 13 de març del Departament de Salut, a l'apartat h, estableix que és

necessari garantir la continuïtat dels mercats d'abastiment de productes frescos sempre

que es puguin implementar les mesures de distanciament social.

 



l'Ajuntament
haurà de
valorar abans
de decidir
l'obertura del
mercat
setmanal si...

COVID-19 
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- L'assistència de compradors al mercat és
inferior a les 1.000 persones.. 
Per determinar l'assistència de públic al mercat caldrà
analitzar: dimensió, tipologia (subsistència,
dinamització i tractor), població del municipi o barri,
l'oferta comercial existent al voltant, el nombre de
parades d'alimentació fresca, el nombre de marxants
que assistirien.  
- L'Ajutament disposa dels recursos humans i
materials per garantir el compliment de les mesures
de distanciament social.  

- L'oferta d'abastament de producte fresc existent
al municipi o barri.   



IMPORTANT!

Analitzar la situació per part de l'ens local d'acord

als 3 punts esmentats . 

Si s'opta per l'obertura, l'Ajuntament haurà de

disposar dels recursos humans (assentador,

policia, brigada, etc.)  i materials  necessaris per

garantir el compliment de les mesures de

distanciament social  establertes pel Departament

de Salut de la Generalitat.

En cas contrari, de no poder garantir  la seguretat

exigida (per falta d'efectius o altres motius), s'haurà

de  procedir a la cancel·lació del mercat setmanal.

 
Més informació a: https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/coronavirus    

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/coronavirus
https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/coronavirus


Quines són les
mesures de
distanciament
social que cal
garantir als
mvns pels ens
locals? 

COVID-19

Evitar que la concentració al voltant del mercat de

venda no sedentària sigui superior a 1.000

persones.

En els casos en què aquestes activitats es

desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a

les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si

només s'ocupa un terç de l'aforament màxim

autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de

separació adequat entre els participants

(SLT 704/2020, d'11 de març)

Càlcul de la concentració aproximada d'assistència al

mercat en base, la superfície del mercat,  el nombre de

parades del mercat setmanal , i específicament,  el nombre de

parades d'alimentació fresca, el nombre de marxants que

assistirien, etc.  
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Algunes
mesures
distanciament
social...
 
 
Ajuntaments
 

Contolar i regular l'afluència dels clients al mercat per

garantir  que l'aforament sigui inferior a 1.000 visitants,

mitjançant efectius policials i protecció civil, entre d'altres.

COVID- 19 

Elaborar  protocols o mesures que garanteixin el

control de l'afluència.  

Elaborar  protocols o mesures que garanteixin el

distanciament entre les persones:  tanques, senyalització

al terra, etc.

Elaborar i posar a disposició de la ciutadania la

relació de paradistes d'alimentació fresca del mercat

(pàgina web ; whatsapp; telefònicament)  per tal que els

clients puguin encarregar la compra abans d'anar al

mercat i minimitzar  el temps de compra i d'exposició.
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Quines
activitats
estan
permeses al
mercat
setmanal?

Tal i com preveu la resolució del Departament

de Salut de la Generalitat SLT/720/2020, de 13

de març cal garantir la continuïtat dels

mercats d'abastaments de productes

frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una

indicació expressa que digui el contrari, i

sempre que és pugui complir la resolució

les mesures de distanciament social en

relació amb els esdeveniments multitudinaris

que preveu evitar que la concentració de

persones sigui superior a 1.000 persones.  
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A L I M E N T A C I Ó  F R E S C A
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Quines
mesures
d'higiene que
cal adoptar
als mercats?

CLICA AQUÍ

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/coronavirus
https://www.diba.cat/web/coronavirus
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Per un mercat segur
RECOMANACIONS

 

A J U N T A M E N T
 

M A R X A N T S
 

C L I E N T S
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AJUNTAMENT
RECOMANACIONS MESURES D'HIGIENE

Un cop finalitzat el mercat, procedir a la neteja i

desinfecció de l’espai públic.

Col·locar  tanques o senyalitzar el terra per garantir la

distancia entre el venedor-client i entre el client-producte.

Resituar les parades d’alimentació, sempre que sigui

possible, per incrementar la distància entre elles. 

Senyalitzar el terra amb línies o mesures anàlogues que

vetllin pel manteniment de la distància d'un metre i mig

entre els clients.

Elaborar instruccions per informar als marxants de les

mesures establertes, incidint en les mesures de distància 

entre els clients, client- marxant i client-producte.



MARXANTS
RECOMANACIONS MESURES D'HIGIENE

Evitar el contacte i mantenir una distància mínima d'un

metre i mig entre el venedor-client i entre el client-producte.

Els paradistes del mercat hauran d'utiltzat guants per

manipular els aliments i cobrar.
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El marxant haurà d’oferir el servei als clients per

minimitzar l'autoservei i evitar el contacte directe del client

amb el producte.

1 de 2

Disposar de gel desinfectant o solucions alcohòliques a les

parades.

Tapar-se la boca i el nas amb marcaretes.



MARXANTS
RECOMANACIONS MESURES D'HIGIENE

Fomentar el pagament amb targeta i netejar el TPV després

de cada ús.
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Les parades disposaran de cartells informatius per recordar

als clients les mesures de distanciament que han de

mantenir entre ells i els procediments d'higiene publicats

per les autoritats.

Neteja i desinfecció de la parada o de qualsevol superfície

que hagi pogut ser tocada amb les mans (estructures

metàl·liques, faldons, etc.).

Rentat i desinfecció diària de la roba de treball, uniforme,

davantals, etc.)



CLIENTS
RECOMANACIONS MESURES D'HIGIENE

Encarregar la compra telefònicament per minimitzar el

temps de compra.
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Evitar el contacte i mantenir una distància d'un metre

i mig amb el marxant.

Tapar-se la boca i el nas amb mascareta.

Fer el pagament amb targeta.

Evitar les cues, i en el cas de fer-ne, mantenir la distància

d'un metre i mig amb els clients.

Realitzar una higiene de mans un cop finalitzada la

compra (amb aigua sabó o solucions alcohòliques).

Mantenir la distància de seguretat entre els altres

clients durant el procés de compra i a les cues per efectuar

el pagament.



PER QUALSEVOL CONSULTA O
ACLARIMENT

O F I C I N A  D E  M E R C A T S  I  F I R E S  L O C A L S

ENCARA TENS DUBTES?

o.mercatsfl@diba.cat

À R E A  D E  D E S E N V O L U P A M E N T  E C O N Ò M I C ,
T U R I S M E  I  C O M E R Ç

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

o.mercatsfl@diba.cat

M A R Ç  2 0 2 0


