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En el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 aprovat pel 
Govern de Catalunya, el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya ha elaborat un Pla d’acció per a establiments de restauració, que pots 
consultar íntegrament aquí. 

Si tens un establiment de restauració, et resumim de forma visual i general algunes 
de les indicacions que inclou el document. 

Mesures de seguretat

Què has de tenir en compte si ets el titular del negoci? 

L’establiment ha d’assumir un compromís ferm amb la gestió del 
risc, liderant la implementació sistemàtica de mesures dirigides a 
minimitzar-lo. La gestió del risc ha de formar part de tots els processos 
de l’establiment.

El titular de l’activitat ha d’assegurar que el risc generat pel virus SARS-
COV2 es tracta en els plans de seguretat i salut, i forma part de les 
estratègies genèriques de mitigació de riscos dins dels marcs normatius 
de seguretat i salut existents.

El titular del negoci també ha de garantir l’atenció preferent que 
minimitzi el temps d’estada als locals o establiments i que faciliti a 
les persones vulnerables la mobilitat a l’interior, d’acord amb el criteri 
de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques 
personals no puguin usar mascareta.

L’establiment ha d’establir les accions necessàries per aprovisionar-se 
dels recursos que necessiti, d’acord amb el resultat de l’avaluació de 
riscos i el pla de contingència dissenyat, tenint en compte, en tot cas, 
les recomanacions de les autoritats sanitàries.
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Quin aforament i quines distàncies s’han de respectar?

Pel que fa als aforaments als establiments d’hostaleria i restauració, 
tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats en què es preveu 
el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús constant de 
mascareta, s’ha de garantir la disposició de les taules de tal manera 
que la distància sigui d’1,5 metres entre persones o una superfície de 
seguretat mínima de 2,5 m2 per persona.

Cal garantir la distància de seguretat d’1,5 metres entre clients, 
excepte en el cas de grups de contacte habitual, on no caldrà. La 
responsabilitat de declarar si es tracta d’un grup de contacte habitual 
correspon als clients.

En la mesura del possible es fomentarà la reserva per tal de tenir més 
control i previsió sobre l’assistència de clients.

Què hi ha d’haver a l’accés de l’establiment? 

Cal establir espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida 
independents i implantar sistemes que garanteixin que l’accés a 
l’establiment no supera mai el màxim permès.

També s’han d’establir els mecanismes que calgui per garantir que, si es 
fan cues, es podrà mantenir la distància de seguretat.

A l’entrada de l’establiment es posaran a disposició dels clients 
dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat 
viricida.

També es recomana, en la mesura del possible, implantar els 
mecanismes que calgui per garantir que, si es fan cues, es pugui 
mantenir la distància de seguretat. 

Alhora, cal facilitar informació. Les mesures informatives han d’incloure 
la retolació amb mesures preventives i higièniques implantades 
a l’establiment i el deure d’autoprotecció del client pel que fa al 
compliment d’aquestes mesures de prevenció per evitar els contagis; 
el marcatge del terra del local, terrasses, barra i on calgui mantenir la 
distància de seguretat.
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Cal fer servir mascareta? Hi ha excepcions?

L’ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones de 6 anys 
endavant, tant si són treballadores com si són clientes o proveïdores, 
tant a la via pública com en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai 
tancat d’ús públic o que estigui obert al públic.

El client pot retirar-se la mascareta en el moment de consumir; però 
l’ha de fer servir en la resta de situacions, especialment en el moment 
de rebre la comanda.

Com a excepció a aquesta norma general, no estan obligades a 
utilitzar mascareta les persones que presentin algun tipus de malaltia 
o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada utilitzant-
la. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, 
no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten 
alteracions de conducta que facin inviable utilitzar-la.

Com s’ha de netejar l’establiment? 

L’establiment ha d’adaptar el seu pla de neteja i desinfecció tenint en 
compte l’avaluació dels riscos identificats. El pla ha de considerar, com 
a mínim, les qüestions següents:

• Dur a terme un procediment de neteja i desinfecció que inclogui la 
zona de recepció de mercaderies; la cuina; la barra, especialment 
entre diferents grups de clients i en moments d’alta afluència; la zona 
de recollida de menjar per a servei a domicili i de menjar per emportar-
se; la sala; els vestuaris; les zones de taquilles, i els lavabos.

• Utilitzar, per part del personal de neteja, l’equip de protecció 
individual d’acord amb el resultat de l’avaluació de riscos.

• Fer, abans de l’obertura inicial de l’establiment, una neteja i 
desinfecció a fons amb productes viricides autoritzats per l’autoritat 
competent en matèria de salut. 
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• Identificar els estris de neteja i aïllar-los a la seva zona de treball per 
garantir que no es produeixi contaminació creuada.

• Garantir que el procés de desinfecció de la vaixella i la coberteria es 
porta a terme a temperatures superiors a 80 °C (rentavaixelles).

• Mantenir higienitzades en tot moment les baietes i fregalls i canviar-
los periòdicament. S’ha d’evitar l’ús de draps, sinó utilitzar paper 
o baietes d’un sol ús. Els rotlles de paper d’un sol ús han d’estar 
col·locats en el corresponent porta-rotlles.

• L’establiment ha de determinar, en funció de les característiques i la 
tipologia de tèxtil (uniformes, tovalles, entapissat de cadires, etc.), el 
tipus de neteja i la freqüència de rentada que aplicarà. En qualsevol 
cas, ha de rentar a una temperatura superior a 60 °C. 

• Cal desinfectar el Terminal Punt de Venda (TPV) si la persona que el fa 
servir no és sempre la mateixa.

• Cal desinfectar periòdicament les màquines dispensadores i 
recreatives utilitzades pels clients.

• S’emmagatzemaran els elements auxiliars del servei (vaixella, 
cristalleria, coberteria, estovalles, cistelles de pa, tasses de cafè, 
sucreres...) en recintes tancats o, almenys, lluny de zones de pas de 
clients i treballadors.

Com s’han de desinfectar els lavabos, les cuines i els vehicles de transport?

En el cas dels lavabos, tant els d’ús de clients com, si n’hi ha, d’ús del 
personal:

• Han de comptar, almenys, amb dispensadors de sabó desinfectant, 
paper d’eixugar-se i/o solució desinfectant.

• Durant l’obertura al públic de l’establiment, s’han de netejar tantes 
vegades com calgui.

• Les papereres han de presentar obertura d’accionament no manual i 
disposar de doble bossa interior. 
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• Per evitar la transmissió fecal-oral del virus, els urinaris masculins 
són menys recomanables, així com els eixugamans d’aire. Als inodors 
la descàrrega de l’aigua s’ha de fer amb la tapa abaixada. 

• Els lavabos han d’estar ben ventilats. Si tenen extracció forçada 
d’aire, és recomanable que sigui ininterrompuda mentre estiguin 
oberts al públic, si això és possible, tenint en compte els límits de 
funcionament d’aquests equips.

Pel que fa a la cuina:

• Es recomana separar les zones dels diferents treballadors mitjançant 
marques a terra o altres mesures similars.

• Cal utilitzar mascareta, especialment en la manipulació d’aliments 
a punt per al consum (els que ja no patiran un tractament tèrmic 
superior als 65ºC o altres tractaments que eliminin el virus), en els 
processos d’aplatat o envasat i del servei.

• Abans de començar cada servei s’ha de fer una desinfecció general de 
les superfícies de treball.

• Hi ha d’haver dosificadors de sabó desinfectant al costat del 
rentamans. Per eixugar-se s’ha d’utilitzar paper, que s’ha de llençar a 
una galleda d’escombraries amb tapa d’accionament no manual.

• En acabar la jornada, s’ha de fer una neteja d’eines i equips de treball 
amb els productes recomanats.

En el transport propi amb furgonetes, cotxes, motos o un altre tipus de 
vehicle:

• Aquests s’han d’incloure en el pla de neteja i desinfecció. El pla ha de 
preveure l’exterior i l’interior de vehicle, els calaixos de les motos, etc. 

• Igualment, s’han de netejar i desinfectar correctament tots els 
elements de transport (caixes i bosses isotèrmiques, motxilles, 
carretons, cascos, etc.). 
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Com s’han de rebre i emmagatzemar les matèries primeres?

Hi ha d’haver un espai reservat per a la recepció i devolució de 
mercaderies (zona específica, taula, marca a terra...), situat a prop de la 
porta d’accés de mercaderies, separat físicament o temporalment de la 
resta d’àrees. 

Dins d’aquest espai s’han d’eliminar els embalatges de les mercaderies 
rebudes i desinfectar aquells envasos que hagin estat en contacte amb 
l’exterior durant el procés d’aprovisionament. A més, els articles que no 
es puguin desinfectar, com els frescos, s’han de canviar del contenidor 
del proveïdor a un de propi de l’establiment.

Els albarans i justificants s’han de deixar damunt de la taula per evitar 
el contacte amb el proveïdor, i sempre han de romandre en aquesta 
zona de recepció.

Després de la recepció o manipulació de paquets i comandes s’ha de 
netejar i desinfectar la zona i el personal ha de rentar-se les mans amb 
aigua i sabó desinfectant.

 

Clients
Com s’ha de servir els clients que seuen a la barra?

S’ha d’utilitzar la mascareta sempre i garantir la màxima distància de 
seguretat entre client i personal, fent servir, si això no fos possible per 
motius d’excepció d’ús per raons de salut, altres mesures de protecció 
(mascaretes, pantalles facials...). 

S’han d’establir les posicions a ocupar pel client o grup de clients a la 
barra de manera que s’evitin aglomeracions i es garanteixi la distància 
de seguretat entre ells, excepte internament en el cas de grups de 
contacte habitual.

Els productes exposats a la barra han d’estar convenientment protegits 
cap al client i cap a l’empleat. No s’admet l’autoservei a la barra per 
part del client.
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I els que seuen a les taules de l’interior del local?

Els cambrers que facin el servei han d’utilitzar la mascareta sempre i 
garantir la màxima distància possible, així com aplicar procediments 
estrictes que evitin el risc de contagi.

Es prioritzarà la utilització de serveis de taula d’un sol ús. Si no és 
factible, s’haurà d’evitar fer servir les mateixes estovalles o estalvis 
amb diferents clients.

Cal comprovar la neteja de les superfícies de la taula o cadires que 
entren en contacte amb els clients. La superfície de les taules (en cas 
que aquestes no es cobreixin) i dels reposabraços s’han de netejar 
després de cada ús.

S’evitaran les cartes d’ús comú per reduir el risc de contagi.
En el cas que el client utilitzi un dispositiu digital comú, caldrà 
desinfectar-lo per fer la comanda. 

En el cas que s’asseguin a les taules de la terrassa, què cal tenir en compte?

L’empresa ha d’establir la manera de controlar que el client no empri de 
manera arbitrària l’equipament a la terrassa (taules i cadires), per tal 
que aquest equipament pugui ser desinfectat entre un client i un altre. 
Per tant, el client no podrà seure fins que ho determini el cambrer.

S’ha de mostrar retolació que informi el client de les pautes d’higiene i 
desinfecció a fi que les conegui i les respecti. 

Els cambrers que facin el servei han d’utilitzar sempre la mascareta 
i garantir la màxima distància possible, i hauran de desinfectar-se 
constantment les mans.

Sempre que es pugui, es recolliran els paravents per garantir la màxima 
circulació d’aire a les terrasses.

S’han d’eliminar tots els productes d’autoservei (setrills, salers, 
escuradents, etc.), i els cendrers no es podran compartir.
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Personal

Quins empleats no es poden incorporar als seus llocs de treball i què passa si es 
comencen a tenir símptomes?

No es podran incorporar als seus llocs de treball els treballadors que 
tinguin algun dels símptomes compatible amb el SARS-COV2 o bé 
estiguin en aïllament domiciliari per diagnòstic d’aquesta malaltia. 

Tampoc no podran fer-ho aquells que, encara que no manifestin 
símptomes, estiguin en quarantena domiciliària per haver estat en 
contacte amb algú amb símptomes o a qui han diagnosticat de SARS-
COV2, o que pateixin alguna de les patologies declarades de risc davant 
del virus. 

Si un treballador o una treballadora comença a tenir símptomes 
compatibles amb la malaltia, caldrà: 

1. Contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la 
comunitat autònoma o centre de salut corresponents i amb els 
serveis de prevenció de riscos laborals que pertoqui. 

2. El treballador o la treballadora abandonarà el seu lloc de treball 
i prestarà especial atenció a les mesures de distanciament i 
higiene, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un 
professional sanitari. 

3. Per la seva banda, l’empresa ho notificarà al servei de prevenció 
perquè aquest adopti les mesures oportunes i compleixi amb els 
requisits de notificació que estableix l’autoritat competent. 

Quines mesures d’higiene personal han de prendre?

Els treballadors tindran sempre a la seva disposició gels hidroalcohòlics 
o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats per 
l’autoritat sanitària competent per rentar-se les mans o, si no pot ser, 
aigua i sabó.

El personal ha de rentar-se minuciosament les mans després 
d’esternudar, mocar-se, tossir o tocar superfícies potencialment 
contaminades (diners, cartes de l’establiment, etc.); llençar qualsevol 
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deixalla d’higiene personal, així com els EPI de manera immediata a 
les papereres o contenidors habilitats; portar recollits els cabells, no 
dur anells, polseres, arracades o similars; portar les ungles curtes i 
cuidades.

Alhora, cal dur diàriament la roba de treball neta. El restaurant ha de 
determinar, en funció del tipus d’uniforme, el tipus de neteja a aplicar i 
la seva freqüència de rentada. Atès que l’uniforme només s’ha d’utilitzar 
durant la jornada laboral, es recomana que l’establiment es faci càrrec 
de la rentada de la roba de treball del personal juntament amb les 
estovalles, i d’assegurar que es neteja a una temperatura de 60°C.

Proveïdors

Quines bones pràctiques es poden aplicar amb els proveïdors?

Es recomana minimitzar les visites de proveïdors, fent comandes de 
més volum i menys freqüents.

Les persones o empreses que hagin de prestar serveis a l’establiment, 
es recomana que ho facin fora de l’horari comercial, i mantindran les 
mateixes mesures de seguretat que el personal propi. 

S’establirà un protocol per minimitzar el contacte amb els 
transportistes. Si és possible, caldrà establir una zona exclusiva 
de lliurament de comandes, que es desinfectarà entre comanda i 
comanda. 

Els albarans signats s’enviaran electrònicament, en la mesura que sigui 
possible, de manera que no es lliurin en paper de mà en mà. 

Més informació:

Per a més informació, consulta aquí les guies editades per 
la Generalitat de Catalunya

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Activitat-comercial-i-restauracio/2020_11_25-DEC_ANNEX-PLA-SECTORIAL-RESTAURACIO.pdf

