
 

 

 

 
Consum controlarà l’aforament en totes les seues tendes 

per mitjà d’un sistema digital 
 

Mitjançant sensors en els accessos als supermercats, el sistema regularà el flux de clients 

a través d’unes pantalles amb un semàfor roig o verd 

 

València, 3 de juny de 2020- Consum ha començat a implantar un sistema digital 

de control d’aforament en les seues tendes per evitar aglomeracions i garantir la 

distància entre clients. Este sistema ja està implantat en 25 de les seues tendes. 

Mitjançant l’ús de sensors en tots els accessos als supermercats, el sistema 

regularà, de manera autònoma, el flux de clients a través d’unes pantalles amb 

un semàfor roig o verd, que estaran situades en les entrades a les tendes. 

 

La Cooperativa preveu que acabarà la instal·lació d’este nou sistema, en les més 

de 450 tendes, al final de juny. Per a este projecte, Consum ha destinat una 

inversió que ascendix a més de 2,5 milions d’euros. 

 

El sistema de control digital d’aforament monitorarà quasi mil punts d’accés en 

total, entre portes d’entrada del carrer i d’accés d’aparcaments. A més, el 

sistema permetrà a Consum gestionar els aforaments de manera automatitzada, 

donant informació en temps real, tant en local com en remot, i també gestionar 

els equips i les necessitats de cada tenda d’una manera més dinàmica. 

 

La Cooperativa també ha instal·lat dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic 

en les entrades d’accés de les tendes. 

 

 
 
 
 
 
 
Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Compta amb 730 supermercats, entre propis i 
franquiciats, distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2018 va facturar 
2.731,6 milions d’euros, un 8,45% més, i va obtindre un benefici de 52,2 milions d’euros. Amb més de 3,3 milions de socis-clients i 
15.363 treballadors, Consum és l’única empresa de distribució amb el Certificat efr. En 2019 la Cooperativa va ser certificada amb el 
segell Top Employers, per sext any consecutiu, com una de les Millors Empreses d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top 
Employers Institute. 


