CONSUM, COMERÇ I MERCATS
RECULL D’ACTUACIONS realitzades o que s’estan executant en el context de l'estat d'alarma i
situació COVID.

COMERÇ i MERCATS
Subvencions de Comerç

Reunions agents sector
comercial

Suport tècnic Campanya
promoció comercial postCOVID-19

Suport tècnic al sector
Comercial – COVID-19

Directori establiments amb
servei a domicili o recollida a
l’establiment durant la COVID19

EN CURS
Propera publicació de la convocatòria de les Subvencions
de Comerç adreçades a les Associacions de Comerciants.
Els criteris d’aquesta convocatòria s’han adaptat a la
realitat de les associacions en aquesta situació COVID-19
EN CURS
Realització de reunions telemàtiques amb els diferents
agents del sector comercial; associacions de comerciants,
patronals de comerç, delegació territorial d’Empresa i
Coneixement de Lleida, Direcció General. Amb l’objectiu
aquestes setmanes de conèixer les inquietuds del sector
durant la situació de la COVID-19.
EN CURS
Suport tècnic per la realització d’una campanya de
promoció comercial portada a terme per el conjunt de les
associacions de comerciants de la ciutat amb l’objectiu de
promoure el comerç local en la situació post-COVID-19.
EN CURS
Suport tècnic a les associacions de comerciants o bé
directament a l’empresari de comerç en relació a la
situació actual de la COVID-19. Per exemple donant
informació sobre les mesures de seguretat i higiene a
implementar, informació de la reobertura segons les
diferents fases, consultes sobre mesures econòmiques
(bonificacions terrasses, ajuts empreses..), informació
sobre mediació de lloguers, horaris comercials, recollida
brossa comercial, gestió incidències sobre obertures
activitats no permeses que s’han derivat a la GU,
utilització expositors a la via pública, informació sobre
webwinars al sector comercial, informació d’accions
d’associacions de comerciants d’altres municipis...
FINALITZAT
Durant les dues primeres setmanes del confinament es va
elaborar un directori dels establiments amb obertura
permesa segons RD, aquest directori es va visualitzar
mitjançant un PDF, fent difusió mitjançant xarxes, grups
de WhatsApp. Per qüestió de seguretat i per donar
compliment a la restricció de mobilitat establert en el RD,
l’acció va quedar anul·lada.
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COMPRA A LLEIDA

EN CURS
Plataforma digital que visualitza els comerços, productors
locals i els serveis que es troben actius, i alhora es promou
els serveis que ofereixen als clients, especialment el servei
a domicili de compra online, comandes telefòniques i
altres. L’aplicació ofereix informació al ciutadà de les
activitats que es troben obertes en el seu entorn més
immediat.
EN CURS

MERCAT DE VENDA NO
SEDENTÀRIA BARRIS BORD
FRUITA I VERDURA i CAMP
D’ESPORTS

MERCAT DE L’HORT

Obertura del mercat del Barris Nord el 2 de maig i el del
Camp d’Esports el 21 de maig, amb tota una seria de
condicions per tal de garantir el distanciament entre
parades, delimitació de l'espai, control d'aforament, així
com el compliment de les mesures sanitàries
establertes per la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa les mesures establertes en els mercats i per
tal de garantir el compliment del distanciament de les
parades, s’ha utilitzat tot el recinte del mercat per
col·locar les parades de la fruita i verdura, així mateix
s’ha procedit a delimitar l’espai amb la col·locació de
tanques al llarg de tot el perímetre que ha permès
adequar dues entrades/sortides al mercat per garantir el
control de l’aforament.
EN CURS
Des del passat 2 de maig i fins que es pugui tornar al lloc
habitual, se’ls ofereix la possibilitat de realitzar el mercat
els dissabtes al mercat del Barris Nord, juntament amb
les parades de fruita i verdura.
Amb les mesures de distanciament de parades, control
d’aforament i compliment de les mesures sanitàries.

MERCAT CENTRAL

Aquest equipament d’aprovisionament de productes
frescos de Fruita i Verdura ha estat funcionant tots es
dies de la setmana ( Dl. I Dj. de 8 a 17 h. i Dc. Dt. i Dv. De
15 a 19 h). Des de l’inici del confinament es van donar
les instruccions i recomanacions transcrites per les
autoritats sanitàries.
S’han aplicat les mesures sanitàries i protocols de neteja
previstos en els edificis municipals ( desinfecció i neteja).
Les activitats que han estat funcionant són les permeses
pel RD 463/2020, per tant tots els operadors de fruita i
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verdura, tant assentadors com productors. Les activitats
de serveis ( Bar i Restaurant) no han pogut obrir.
MERCATS MUNICIPALS: MM DE
RONDA- FLEMING i MM DE
BALÀFIA

EN CURS
Equipaments municipals de productes alimentaris que
han funcionat tots els dies de la setmana de Dl. a Ds. de 8
a 14 h. Llevat de les activitats no permeses segons el RD
463/2020. MM de Fleming- han tancat la Merceria, Bar i
els Restaurants- ALMENARA GOURMET I ANTIQUARIubicats en els locals exteriors del mercat.
S’han aplicat les mesures sanitàries i protocols de neteja
previstos en els edificis municipals ( desinfecció i neteja).
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