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MESURES ADDICIONALS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL
 I SALUT PÚBLICA PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA 

PER LA COVID-19: ACTIVITAT COMERCIAL 
(6 DE NOVEMBRE DE 2020) 

1. Municipis afectats

Tota la Comunitat Valenciana.

2. Mesures relatives a establiments i locals comercials minoristes
i d'activitats de serveis professionals que no formen part de centres i 
parcs comercials 

1. Reducció  de  l'aforament  al  50%  de  l'aforament  total.  En  el  cas
d'establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de
clientela  en  cadascuna  d'elles,  haurà  de  guardar  aquesta  mateixa
proporció. 

2. Mercats en la  via  pública a  l'aire  lliure  o  de venda no sedentària
(mercats ambulants): 50% dels llocs habitualment autoritzats com a
màxim. 
És possible augmentar l'espai disponible de manera que es produïsca
un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de
seguretat i s'eviten les aglomeracions.

• Els espais habilitats hauran d'estar delimitats amb cintes d’obres o
tanques. Es pot establir un ús diferenciat per a l’entrada i l’eixida.

• Els ajuntaments exigiran la distància de seguretat entre persones
treballadores, clientela i vianants.

• Finalitzada l’activitat, es desinfectaran els sòls i superfícies de tot
el recinte, així com els accessos i zones d’eixida.
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3. Mesures relatives a centres i parcs comercials 

1. Limitació  al  50%  de  l'aforament  en  cadascun  dels  establiments i
locals comercials situats en ells. 

2. No es  permetrà  la  permanència  de  clients  en les  zones comuns,
incloses les àrees de descans excepte per al  mer trànsit  entre els
establiments comercials.
 

3. Hauran d'estar tancades les zones recreatives com a parcs infantils o
similars. 

El que es preveu en aquest apartat no serà aplicable a l'activitat d'hostaleria
i restauració que es desenvolupe en aquestes zones comuns que es regiran
per  les  regles  establides  per  a  l'activitat  d'hostaleria  i  restauració  en
aquesta resolució. 

4. Període previst de vigència d'aquestes mesures

Començament: 7 de novembre de 2020 a les 00.00 hores.

Finalització: 9 de desembre de 2020 a les 23.59 hores. 
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