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MESURES I CONDICIONS DE SEGURETAT PER AL MERCAT SETMANAL DE LA BISBAL 
D’EMPORDÀ.  
 
 
L'ajuntament estableix les mesures següents   en matèria de seguretat i higiene enfront del contagi i 
expansió de la COVID-19 en el desenvolupament de l'activitat de venda no sedentària en el mercat 
setmanal de la Bisbal d’Empordà. 
 
Aquestes mesures són extretes dels següents documents: 
  

• “Protocol i guia de bones pràctiques dirigida a l’activitat comercial en establiment físic i no 
sedentari” concebut com un marc general i ampli, que actua de referència amb un compendi de 
mesures de seguretat i serveix de guia de bones pràctiques, de fàcil comprensió per al sector 
comercial.  

 
• MINISTERIO DE SANIDAD. BOE 09/05/2020. Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 

flexibilización de determinades restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración 
del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 

 
El BOE marca les condicions específiques establertes en les ordres ministerials que regulen cadascuna 
de les fases de desescalada per adaptar les indicacions del protocol a les mesures pròpies de cada fase 
com, per exemple, l’aforament permès en un establiment comercial. 
 
 
PROTOCOL I GUIA DE BONES PRACTIQUES  AL MERCAT SETMANAL DE LA BISBAL 
D’EMPORDÀ. FASE 1 DEL DESCONFINAMENT 
 
 
1.- MESURES ORGANITZATIVES A COMPLIR PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D’EMPORDÀ. 
 
Segons estableix BOE cal comunicar aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la 
Comunitat Autònoma. 
 
AFORAMENT I DISPOSICIÓ DELS LLOCS 
 
El mercat, en la fase 1 de desconfinament, s’iniciarà amb el mercat de productes frescos 
d’alimentació i planter, donant preferència als productes alimentaris i de primera necessitat d’acord al 
que estableix el BOE. 
 
Es mantindrà el mercat de  productes frescos d’alimentació i planter al nucli antic, però ampliant-ne la 
distribució per garantir les distàncies recomanades (el mercat de roba, i mentre durin les mesures de 
distanciament social, no es podrà realitzar al nucli antic).  
 
Els carrers i places on s’ubicarà el mercat de de productes frescos d’alimentació i planter seran: carrer 
Cavallers, carrer Trinitat Aldrich, plaça del Castell, carrer Santa Maria del Puig, plaça Major, carrer de la 
Canonja, plaça Germans Sitjar, i plaça Jacint Verdaguer.  
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S’haurà de garantir l’aforament permès, que en aquesta fase 1 serà una afluència inferior a un terç del 
seu aforament habitual, però atès que l’Ajuntament amplia la superfície destinada al mercat de venda no 
sedentària, aquest aforament quedaria compensat perquè s’augmenta la superfície habilitada per a 
l’exercici de l’activitat.  
 
L’ajuntament delimitarà amb cinta d'obra, tanques o amb qualsevol altre mitjà que permeti marcar de 
forma clara els límits de l'espai, de manera que es pugui controlar l'entrada i sortida de gent i evitar les 
aglomeracions. 
 
La disposició i el nombre de parades en funcionament ha de permetre, igualment, mantenir la distància 
de seguretat. 
 
Les parades es situaran entre elles a una distància de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 
metres cap endavant (enfrontant).  
 
ACCESSOS I INFORMACIÓ 
 
S'establirà un accés per a l’entrada i un altre per a la sortida del recinte. 
 
A l'entrada es podrà posar a disposició dels clients un dispensador d'hidrogel o qualsevol altre tipus de 
desinfectant, i caldrà fer-ne ús abans d’accedir a l'espai de compra. El BOE també recomana la 
disposició de dispensadors de gels hidroalcohòlics a les immediacions dels mercats. Així mateix, es 
podran facilitar mascaretes o guants i establir-ne l’obligatorietat si l’organisme competent ho considera 
necessari. 
 
Quan hi hagi pics d’afluència massiva de clients, s’impedirà l’entrada al recinte i els clients hauran 
d'esperar fora de l'establiment de forma organitzada i mantenint rigorosament la distància de seguretat. 
Si hi ha problemes, se sol·licitarà l’auxili de la Policia Local.  
 
Durant l'horari de funcionament es garantirà la vigilància de l'espai del mercat perquè es compleixin les 
normes de distanciament social i per evitar aglomeracions. 
 
S'informarà clarament a tots els venedors i clients de les mesures organitzatives i d'higiene i de la 
necessitat de cooperar en el seu compliment. 
 
S'establirà cartelleria informativa amb les mesures de distanciament i higiene que s'han d'adoptar. 
També indicarà que, si una persona manifesta símptomes compatibles amb la COVID-19, haurà 
d'abandonar  immediatament el lloc i seguir les indicacions del personal sanitari. 
 
NETEJA 
 
Es revisaran els programes de neteja de tots els espais per assegurar que el procés de desinfecció de 
superfícies potencialment contaminades es realitza de forma adequada i un cop acabat el mercat. 
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2.- MESURES DE SEGURETAT A COMPLIR PER PART DELS MARXANTS 
 
Dins d’un mateix espai els venedors hauran de mantenir entre ells una distància mínima de dos metres, 
i es restringirà l'activitat comercial a un únic operador si les mesures del lloc no fan possible aquesta 
separació física. 
 
Caldrà delimitar amb una cinta, o altres elements, el perímetre de la parada per assegurar la distància 
mínima de 2 metres exigida entre venedors i clients. S’haurà de senyalitzar de forma clara la distància 
de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques al terra, o mitjançant balises, 
cartellera i senyalització.  
 
L’atenció ha de ser personalitzada i no es podrà realitzar l’atenció de manera simultània a més d’un 
client per part del mateix empleat. 
 
Només els venedors de la parada podran tocar els productes. Ho faran sempre amb guants de protecció 
i mascareta, i seguint les instruccions i recomanacions d'higiene davant la COVID-19. Segons BOE, les 
parades o zones d’autoservei, caldrà que un treballador presti el servei amb la finalitat d’evitar les 
manipulacions directes dels productes per part dels clients. No es permetrà tocar els productes per part 
dels clients, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los. 
 
S’evitarà la manipulació simultània d'aliments i diners o altres mitjans de pagament, i es fomentarà el 
pagament amb targeta; s’extremarà la neteja del TPV després de cada ús, especialment si l’ha 
manipulat el client. 
 
Els llocs de venda s’han de netejar i desinfectar amb freqüència. Al final de la jornada es netejarà i 
desinfectarà tota la maquinària, dispositius i altres elements del lloc ambulant, tenint en compte les 
superfícies que s’hagin pogut tocar, i seguint les instruccions de neteja i desinfecció dictades per fer 
front a la pandèmia de la COVID-19. 
 
Disposar de gel hidroalcohòlic, mocadors d’un sol ús i papereres amb tapa i bossa (preferiblement amb 
pedal o basculants), per dipositar residus com mocadors i altre material d'un sol ús. Aquestes papereres 
s’hauran de netejar de forma freqüent. 
 
Mantenir el lloc ordenat, amb els productes disposats de forma higiènica, separats adequadament per 
categories i proporcionant una imatge de neteja segura en tot moment. 
 
 
MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT ADDICIONALS EN VEHICLES DE TRANSPORT I VENDA 
AMBULANT 
 
Netejar i desinfectar freqüentment el vehicle de càrrega, amb atenció especial a superfícies, volant, 
poms, etc. Es pot fer servir lleixiu d'ús domèstic diluït en aigua o qualsevol desinfectant viricida del 
mercat autoritzat i registrat pel Ministeri de Sanitat. Per a l’ús d’aquests productes se seguiran les 
indicacions de l’etiquetat. 
 
Després de cada jornada s'hauran de netejar i desinfectar, d’acord amb els protocols de neteja 
establerts, les superfícies, màquines dispensadores, mostradors, etc. i, en general, qualsevol superfície 
que s’hagi pogut tocar amb les mans. 
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3.- MESURES PER ALS VEÏNS DE LA BISBAL D’EMPORDÀ:  
 
Per tal que la reobertura del mercat sigui beneficiosa tant per veïns com per als nostres  marxants, es 
REITERA QUE SON VIGENTS  les mesures de distanciació social establerts pel RD 463/2020 on es va 
declarar l’estat d’alarma, així com les mesures addicionals establertes per la Generalitat de Catalunya.  
 
Recordeu que és responsabilitat de TOTS  mantenir a ratlla la presència del COVID 19 al municipi i per 
tant, es important RESPECTAR LES SEGUENTS MESURES:  
 
 
1.- L’ús de la mascareta sempre que es pugui, així com l’ús de guants;   i  recordeu rentar-se les mans 
abans i després de sortir al carrer com a mesura de precaució.  

2.- Als efectes de controlar l’accés al mercat,  s’habilitaran uns punts d’accés al Pont Vell, carrer Prat de 
la Riba, carrer Jacint Verdaguer, carrer Sant Jaume i Plaça llibertat.  

Es tancaran els accessos al mercat pel carrer dels Valls, carrer Mesures  i carrer Sta. Maria del Puig/ 
Trinitat Aldrich.  

3.- L’accés, el control de l’afluència i el compliment de les mesures socials de distanciament estaran 
controlats per agents de la policia local, voluntaris de protecció civil i l’assentador municipal.  

4.- Els veïns han de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera 
que només hi hagi una persona a primera línia de la parada.  

5.- Recordeu que sempre cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones que no ens 
acompanyin. Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les vies i espais d’ús públic.  

6.- Important que porteu la documentació personal, essent recomanable portar el certificat de declaració 
autoresponsable emès per  la Generalitat.  

7.- Es recomana sortir en les franges horàries establertes per l’autoritat sanitària.  


