
 

FASE 2 
MESURES PER ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I 
HOSTALERIA  
 
Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres 

establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden obrir al públic? 

• Es permet l’obertura de l'establiment de hostaleria i restauració amb les condicions 

següents: 

- Ocupació màxima del 40% d'aforament. 

- Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. 

- Preferentment amb cita prèvia 

- No es podrà consumir a la barra de l'establiment. 

- El local establirà un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre 

clients. 

• Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents: 

- Ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal). 

- Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. 

- Màxim de 15 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la distància 

mínima de seguretat. 

- Especial atenció, en respectar la distància de 2 metres, entre les persones que ocupen 

taules diferents. 

Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres 

establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i 

beguda? 

Sí, poden acceptar comandes, que hauran de servir a les terrasses, o a l'interior de 

l'establiment (mai a la barra), que podran recollir els clients amb encàrrec previ o que es 

podran entregar a domicili. 

Les comandes es poden fer al mateix establiment? 

Sí. Recordeu que també es poden fer per telèfon o per internet. 

Com han de fer les entregues les persones encarregades de l’establiment 

d’hostaleria? 

L’establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients 

recullin les comandes i efectuïn el pagament.  

Cal preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant 

mampares o mostradors de separació.  



 
 

El local establirà un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients. 

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 

2 metres amb altres persones. 

I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el menjar / 

les begudes des del seu vehicle? 

En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es pot fer mitjançant aquest 

servei. 

Puc anar fins a l’establiment d’hostaleria i restauració per fer una comanda 

personalment? 

Sí, a la terrassa o l’espai habilitat. Les comandes també es podran fer per telèfon i internet 

tant per a l’entrega a domicili com per a la recollida. En el cas de fer la comanda per 

recollir-la a l’establiment, caldrà indicar l’hora de recollida. Es recomana ser puntual tant en 

la recollida com en l’entrega, per evitar possibles cues de clients. 

També es pot fer en el cas dels establiments que tinguin habilitada la comanda i la 

recollida des del vehicle del client, així com fer comandes directament per al consum a les 

terrasses o dins l'establiment a les taules. 

Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial? 

El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva disposició 

com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet. 

També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques 

per a la prevenció de la COVID-19. 

I, per als clients, hi ha d’haver alguna mesura d’higiene? 

L’establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició 

dels clients. També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular 

taules i cadires, entre un client i l’altre. S’han de fer servir prioritàriament estovalles d’un sol 

ús. S’han d’eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc. Els 

elements auxiliars del servei s’han d’emmagatzemar en llocs tancats fora de les zones de 

pas dels clients i els treballadors. S’ha d’evitar fer servir cartes d’ús comú. 

S’ha de fomentar el pagament amb targeta i s’ha de desinfectar després de cada ús. 

L’ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d’una persona (excepte necessitat 

d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia. 

  

 


