PLA ACCIÓ MERCATS DE VENDA NO
SEDENTÀRIA
(DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT)

Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 22 de juliol de 2020

PLA SECTORIAL DE DESCONFINAMENT PER A MERCATS
DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN LES CONDICIONS DE
L’ETAPA DE REPRESA
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1. Descripció de l’àmbit d’activitat.
El mercat de venda no sedentària és l’activitat comercial que es du a terme en espais o vies de
titularitat pública per un conjunt de professionals de la venda no sedentària mitjançant
instal·lacions desmuntables o transportables, dins dels perímetres i en els llocs degudament
autoritzats i ordenats per l’ajuntament, de manera periòdica i preestablerta al llarg de tot l’any, i
emparada per l’ordenança municipal corresponent.
2. Mesures de seguretat generals per a un mercat de venda no sedentària

2.1 Gestió del Risc
Les persones titulars de l'activitat o, si escau, les persones responsables de la seva organització, en
aquest cas els ajuntaments, han d'adoptar les mesures organitzatives que resultin necessàries per
garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, en especial posar a disposició
sistemes per a la neteja de mans, les condicions de neteja, desinfecció i ventilació dels
establiments i instal·lacions i garantir l’ús de la mascareta, que és obligatòria pels venedors i pels
compradors a partir dels 6 anys, tal com estableix la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per
la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta.
No estan obligades a l´ús de les mascaretes les persones que presentin algun tipus de malaltia o
dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. Tampoc si,
per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la
mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
L’organització del mercat de venda no sedentària ha d’assumir un compromís ferm amb la gestió
del risc, liderant la implementació sistemàtica de mesures dirigides a minimitzar-lo.
La gestió del risc ha de formar part de tots els processos de l’organització i per tant tots els
processos han d’estar ben coordinats i tendir a reduir la manifestació del risc.
En aquest sentit, pel que fa al risc generat pel virus SARS-COV2, l’organitzador ha d’assegurar que
serà tractat en els plans de seguretat i salut i formarà part de les estratègies de mitigació de riscs
genèriques dins dels marcs normatius de seguretat i salut existents. I això, tant des de la
perspectiva de treballadors i col·laboradors, com des de la perspectiva dels visitants i compradors.
La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació
de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les
mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la
higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara
interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de
grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per
evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la distància física interpersonal de
seguretat; l'ús de mascareta; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats;
la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.
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Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de l’activitat i als seus
treballadors i als compradors.
Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 no podran estar a la parada,
han de contactar amb el sistema públic de salut i han seguir, tant elles com els seus contactes
estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat
sanitària.
Les persones titulars de l’activitat han de garantir l’atenció preferent que minimitzi el temps
d’estada al mercat i que faciliti la mobilitat a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les
autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

2.2 Aforament i disposició
L’aforament màxim permès en el recinte firal serà aquell que permeti garantir una superfície de
seguretat mínima de 2,5 m2 per persona i mantenir sempre una distància d’1,5 metres entre
persones.
Caldrà establir sistemes de tancament perimetral mitjançant tanques, cintes o elements similars
per garantir aquest aforament màxim.
La distribució i distància entre parades ha de ser la que permeti una distància física d’1,5 m entre
persones. Els paradistes hauran de facilitar la informació i col·laborar activament limitant el
nombre de persones presents a les parades per facilitar el compliment d’aquesta distància.
Els mercats de venda no sedentària podran mantenir l’activitat als llocs on se celebren
habitualment, sempre que l'espai on es desenvolupen permeti complir amb els requisits de
distància mínima de seguretat. Els paradistes i les autoritats locals es coordinaran per evitar les
aglomeracions.
Els ajuntaments establiran els requisits de distribució, que ha de garantir la distància mínima de
1,5 metres entre persones i la superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per persona.
Es recomana que s’utilitzin elements de protecció tipus mampares o similars, en els laterals de les
parades i s’han de preveure les mesures perquè aquest espai entre parades quedi lliure i no sigui
ocupat per circular ni per vendre.
També es recomana que s’utilitzin elements de protecció tipus mampares o similars en els
frontals de les parades.

2.3 Accessos i informació
El mercat ha de posar a disposició dels clients dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants
amb activitat viricida, autoritzats i registrats per l’autoritat sanitària competent, en diferents
punts espaiats del recinte. Així mateix, es recomana que es faciliti un punt d’informació sobre
mesures higiènico-sanitàries per a usuaris i clients, o en la seva absència s’informi d’aquestes
mesures a través de cartelleria.
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Durant l'horari de funcionament, es garantirà la vigilància de l'espai del mercat perquè es
compleixin les normes de distanciament físic i per evitar aglomeracions.
El temps de permanència dels consumidors al mercat ha de ser l’estrictament necessari per
adquirir productes, sense demores innecessàries.

2.4 Ús de mascareta i guants
Tal com estableix la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves
mesures en l’ús de la mascareta, l’ús de mascaretes és obligatori pels venedors i pels compradors
a partir dels 6 anys.
No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat
respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. Tampoc si, per la seva
situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé
presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
L’obligatorietat d’ús de guants, o altres elements de protecció individual per part del públic,
s’establirà en funció de cada tipus de producte i/o parada (vegeu l’apartat 4).

2.5 Neteja i higienització del mercat
L’organitzador del mercat de venda no sedentària ha d'assegurar que s'adopten les mesures de
neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús:
-

Caldrà posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb
activitat virucida autoritzats i registrats per l’autoritat sanitària competent, a l'entrada del
mercat de venda no sedentària, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

-

S'ha de realitzar una neteja i desinfecció de l’espai de mercat abans de l’inici de l’activitat i
previ a l'obertura, i al final del mercat en els termes assenyalats en aquest document.

-

En el cas que el mercat disposi de lavabos ja siguin fixes o portàtils, caldrà reforçar la neteja i
desinfecció dels lavabos i garantir-ne sempre la salubritat i higiene. En el cas de lavabos
portàtils, cal garantir que el proveïdor realitzarà la higienització dels elements en les mateixes
condicions que s’expressen al punt anterior. Per les seves característiques, s’aconsella
restringir-ne l’ús tant com sigui possible. Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel
hidroalcohòlic amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. L’ocupació màxima dels lavabos serà
d’una persona, excepte en aquells casos en què algú requereixi assistència, en què es
permetrà l’accés a l’acompanyant.

-

S'ha de disposar de papereres, amb pedal si es possible, degudament repartides pel recinte en
les quals poder dipositar residus i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han
de ser netejades de forma freqüent, i al menys un cop a el dia.

-

En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les
superfícies de contacte més freqüents, d'acord amb les següents pautes:
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a. S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol
dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat
autoritzats i registrats per l’autoritat competent en matèria de salut. En l'ús d'aquest
producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta. Les mesures de neteja i desinfecció
hauran de contemplar les especificitats dels espais en què es desenvolupa l’activitat.
b. Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de protecció
utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.
El recinte haurà de disposar d’un número suficient de contenidors per a la neteja i reciclatge de
residus propis de l’activitat.
Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire,
superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental) o de desinfecció de
materials, equips, superfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i
consum d’aliments i alimentaria (tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre
Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP)
Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les
persones i el medi.
Es pot consultar la informació al següent web:
Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/

2.6 Neteja de les parades
Cal netejar i desinfectar amb freqüència les parades i/o camions botiga. Es prestarà atenció
especial a taulells i taules o altres elements de les parades, mampares, teclats, terminals de
pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació,
especialment aquells que facin servir diversos treballadors.
Per netejar i desinfectar les instal·lacions i zones de contacte més freqüents se seguiran les pautes
següents:
-

S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabades de preparar o qualsevol
dels desinfectants del mercat amb activitat viricida autoritzats per l’autoritat sanitària
competent. Quan es facin servir aquests productes, sempre es respectaran les indicacions de
l’etiquetatge.

-

Després de cada neteja, s’arraconaran de forma segura els materials i els equips de protecció
utilitzats, i seguidament caldrà rentar-se les mans.
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Quan diferents treballadors comparteixin un lloc de treball, es netejarà i desinfectarà aquest lloc
després de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de
manipulació.
Al final de la jornada es netejarà i desinfectarà tota la maquinària, dispositius i altres elements de
la parada i/o camió botiga, tenint en compte totes les superfícies que s’hagin pogut tocar, d’acord
amb les instruccions de neteja i desinfecció dictades per fer front a la pandèmia de la COVID-19.
Caldrà disposar de gel hidroalcohòlic i papereres, si és possible amb pedal, per dipositar residus i
altres materials d'un sol ús. Aquestes papereres s’hauran de netejar de forma freqüent, i almenys
un cop al dia.
És important que la parada i/o camió botiga estigui ordenada i amb els productes disposats de
forma higiènica, separats adequadament per categories, per donar imatge de neteja segura en tot
moment.

3.Treballadors de les parades
No podran incorporar-se als seus llocs de treball els següents treballadors:
a. Aquells que en el moment de la celebració del mercat estiguin en aïllament domiciliari
per diagnòstic de COVID-19 o que tinguin algun dels símptomes compatible amb la
COVID-19.
b. Aquells que, encara que no manifestin símptomes, estiguin en quarantena domiciliària
per haver estat en contacte amb algú amb símptomes o a qui han diagnosticat COVID19, o que pateixin alguna de les patologies declarades de risc davant la COVID-19.
Els treballadors tindran sempre a la seva disposició gels hidroalcohòlics o desinfectants amb
activitat viricida autoritzats i registrats per l’autoritat sanitària competent per rentar-se les mans
que han de fer servir de forma regular.
L’ús de mascaretes és obligatori pels venedors.
Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels equips de protecció.
Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, contactarà
immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut
corresponent i amb els serveis de prevenció de riscos laborals que pertoqui, i abandonarà el lloc
de treball fins que un professional sanitari valori la seva situació.
Es obligatori que cada treballador, netegi la seva roba de treball diàriament al finalitzar cada
mercat.

4. Productes i atenció al client
Tots els marxants, hauran d’atendre als seus clients darrere d’un taulell per respectar les
distàncies de seguretat.
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En diferents punts del recinte, caldrà posar a disposició del públic dispensadors de gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats per l’autoritat
sanitària competent gels hidroalcohòlics, per tal que els clients puguin higienitzar-se les mans o bé
els guants que ja portin posats des de casa.
En general, no es podran posar a disposició dels clients productes de prova no destinats a venda
(com cosmètics, productes de perfumeria i semblants) i se’n restringirà l’ús o manipulació
únicament al personal de venda, excepte en alguns subsectors (detallats en apartats posteriors)
com el tèxtil, el calçat, els barrets o les joies, que hauran de seguir les recomanacions
específiques.
S’evitarà la manipulació simultània de productes i diners o altres mitjans de pagament. Amb
aquesta finalitat, és recomanable que si hi ha més d’un treballador, sempre sigui el mateix que
s’encarregui de cobrar.
Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin un contacte físic entre
dispositius i s’evitarà, sempre que sigui possible, l’ús de diners en efectiu. Es netejarà i
desinfectarà el TPV després de cada ús si l’empleat que el fa servir no és sempre el mateix o si el
client l’ha manipulat.
Caldrà valorar si és oportú disposar d’una taula amb safates perquè els clients recullin el producte
sense necessitat d’establir contacte amb el comerciant.
Pel que fa a la devolució de productes, s’hauran de desinfectar, en funció del tipus de producte, o
bé amb líquids desinfectants, o bé amb planxes d’alta temperatura (a més de 60 graus amb vapor
o vapor sec), o amb altres mitjans científicament testats o bé tenir-los en quarantena abans de
tornar-los a posar a la venda. Caldrà rentar-se les mans abans i després de manipular-los.

4.1 Productes d’alimentació
En l’autoservei dels productes a granel i frescos, caldrà habilitar les mesures de seguretat
adaptades al tipus de producte i en la mesura del possible, seran servits pel venedor sense que els
clients els toquin. L’ús de guants per part dels clients és obligatori sempre que manipulin
productes no envasats, i recomanable amb caràcter general.
L’ús de guants per part dels venedors és obligatori per al contacte amb productes que no estan
envasats i, en qualsevol cas, per a tots els productes s’ajustarà a la reglamentació sobre
manipulació d'aliments. Els guants es mantindran nets rentant-los amb aigua i sabó o gel
hidroalcohòlic després de cada servei, i es canviaran amb freqüència
En l’autoservei d’altres productes a granel caldrà habilitar les mesures de seguretat adaptades al
tipus de producte. La persona titular de la concessió del punt de venda ha de demostrar que el
personal a càrrec seu en contacte directe amb els aliments té coneixements necessaris per dur a
terme l’activitat de la parada en qüestió, a banda de ser la responsable final de qualsevol
problema que esdevingui en aquest punt de venda.
Així el titular de la concessió del punt de venda ha de disposar dels documents acreditatius
(assistència a cursos, jornades...) que certifiquin que el personal que manipula aliments ha rebut
la corresponent formació.
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Les dades mínimes que han de contenir els certificats individuals de formació en higiene
alimentària són:
– Dades d’identificació de l’empresa, entitat o centre educatiu que ha impartit la formació
– Nom, cognoms i DNI/NIE de la persona que ha rebut la formació i ha superat amb èxit les proves
d’avaluació
– Programa de formació amb el nombre d’hores i el temari
– Lloc i data d’expedició del certificat
– Signatura del responsable del Programa de formació i segell de l’empresa, entitat o centre
educatiu
4.2 Perfumeria/drogueria
Pel que a les fragàncies o altres productes dispensats mitjançant dosificador, el responsable de la
parada ha de garantir que els clients disposen de guants i gel hidroalcohòlic, per tal que puguin
fer-ne ús abans i després de cada prova. També col·locarà a prop una paperera, preferentment
tancada i amb pedal, que servirà per llançar-hi les tires olfactives un cop fetes servir.
Pel que fa als testers del maquillatge que té contacte amb la pell (labials, ombres, pinta-ungles i
similars), el responsable de la parada ha de garantir que els materials emprats per a cada mostra
siguin d’un sol ús. Aquests elements s’han de llençar després de cada prova.
El responsable de la parada mantindrà els testers fora de l’abast directe del públic, de tal forma
que calgui demanar-los i siguin emprats sota la supervisió del personal de la parada.
4.3 Calçat/Marroquineria
En el cas del calçat i/o accessoris (barrets, bufandes, etc.), es disposarà de mitjons d’un sol ús,
bosses de plàstic o cel·lulosa per tal que els clients que demanin els puguin utilitzar per emprovarse els productes.
Si un client s’emprova una peça que no compra, el titular de la parada implementarà les mesures
necessàries per higienitzar la peça abans de facilitar-la a altres clients o bé amb líquids
desinfectants, o bé amb planxes d’alta temperatura (a més de 60 graus amb vapor o vapor sec), o
amb altres mitjans científicament testats o bé tenint-los en quarantena.
4.4 Bijuteria, rellotgeria i semblants
Els articles exposats estaran coberts amb plàstic transparent que en permeti la visió però no el
contacte.
El client no tocarà cap superfície, vitrina o catàleg si no és amb guants proporcionats per la botiga
o guants propis, que caldrà netejar amb gel hidroalcohòlic. El client no podrà tocar les
mercaderies, serà el comerciant qui les mostrarà.

9

L’establiment disposarà de cobertes de plàstic d'un sol ús (per exemple, film) que estaran a
disposició dels clients per cobrir-se la part necessària del cos (mà, braç, escot, etc.) quan
s’emprovi un article.
Per desinfectar les peces que els clients s’hagin emprovat, es recomana aigua i sabó de manera
general com a producte desinfectant. També l'alcohol propílic de 70 °C, aplicat amb una tovalloleta
o disc de cotó. Cal evitar-ne l’aplicació en materials que puguin ser malmesos per l'alcohol; en
aquest cas, es recomana l'ús de peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada).
4.5 Confecció/Tèxtil
S’exposarà una mostra de les peces representatives de la col·lecció i la resta de gènere estarà
empaquetat i guardat per talles per a dispensar-lo quan el comprador hagi triat.
El personal de la parada vetllarà per una neteja i desinfecció freqüent dels emprovadors, amb
especial atenció a cortines, penjadors, tamborets o qualsevol altre element de contacte habitual.
Només una persona farà servir els emprovadors. Si s’escau per l’afluència de clients, es regularà
l’accés als emprovadors de tal forma en el seu interior estigui garantida la distància de seguretat;
en cas que no es pugui garantir aquest accés controlat, es procedirà a tancar els emprovadors
temporalment fins que sigui possible. Després de cada ús dels emprovadors, és procedirà a la seva
higienització mitjançant líquids desinfectats, abans del proper ús.
Si un client s’emprova una peça que no compra, el titular de la parada implementarà les mesures
necessàries per higienitzar la peça abans de facilitar-la a altres clients, o bé amb líquids
desinfectants, o bé amb planxes d’alta temperatura (a més de 60 graus amb vapor o vapor sec), o
amb altres mitjans científicament testats o bé tenint-los en quarantena. Es recomana que el
titular de la parada disposi d’una estratègia de tractament i/o desinfecció de les peces segons el
material de fabricació.
Quan les peces a disposició del client es mostrin sobre la mateixa superfície apilades o a feixos, els
clients faran servir guants d’un sol ús proporcionats pel venedor.
Es prohibeixen les parades de venda de roba a la pila.
Quan el client s’emprovi barrets o accessoris de cap, farà servir una lligadura d’un sol ús de
cel·lulosa, que llençarà després de la prova.

4.6 Llibres, CD, pel·lícules i semblants
No es pot tocar els llibres, CD, pel·lícules i semblants per part del comprador.
L’ús de guants per part dels venedors és obligatori per al contacte amb aquests productes. Els
guants es mantindran nets rentant-los amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic després de cada
servei, i es canviaran amb freqüència

4.7 Col·leccions (filatèlia, monedes etc.)
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Les col·leccions (segells, monedes, etc.) exposades es cobriran o s’embolicaran amb plàstic
transparent que en permeti la visió però no el contacte.
No es pot tocar aquest tipus de producte per part del comprador.
L’ús de guants per part dels venedors és obligatori per al contacte amb aquests productes. Els
guants es mantindran nets rentant-los amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic després de cada
servei, i es canviaran amb freqüència

4.8 Decoració, parament i ferreteria
Es garantirà la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic o amb guants en la manipulació d’articles
per part del client.
Les instruccions de funcionament o qualsevol altra indicació que impliqui la manipulació dels
productes a la venda es farà amb higiene de mans prèvia i mascareta.
El titular de la parada implementarà les mesures necessàries per higienitzar els productes abans
de facilitar-la a altres clients, o bé amb líquids desinfectants, o bé amb planxes d’alta temperatura
(a més de 60 graus amb vapor o vapor sec), o amb altres mitjans científicament testats o bé
tenint-los en quarantena.

5. Mesures d’higiene i seguretat addicionals en els vehicles de transport
Cal netejar i desinfectar freqüentment el vehicle de càrrega, amb atenció especial a les
superfícies, el volant, els poms, etc. Es pot fer servir lleixiu d'ús domèstic diluït en aigua o
qualsevol desinfectant del mercat autoritzat i registrat per l’autoritat sanitària competent. Per a
l’ús d’aquests productes se seguiran les indicacions de l’etiquetatge.
Per a la neteja, caldrà fer ús de guants de vinil o acrilonitril. Si es fan servir guants de làtex, és
recomanable que sigui sobre un guant de cotó.

6. Seguiment i aplicació de mesures
D’acord amb la Resolució SLT/1429/2020 s’estableix com a responsable i interlocutor amb
l’autoritat sanitària en cas necessari l’ajuntament organitzador del mercat, sense perjudici de la
responsabilitat que correspongui a cada paradista en el seu lloc de venda.
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