
 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Funcionament activitats de restauració   

( Desescalada: Fase 0) 
 
 

➢ El funcionament de les activitats de restauració en la fase inicial (fase 0) ve 
determinat a l’Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les 
condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i 
l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. 
 

➢ Les activitats de restauració es podran realitzar mitjançant serveis de lliurament 
a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els 
establiments, sempre que es respectin determinades mesures d'higiene, prevenció i 

aforament quedant prohibit el consum a l'interior dels establiments. 
 
➢ Es pot establir un sistema de repartiment preferent per a les persones majors de 

65 anys, persones depenents i altres col·lectius vulnerables pel COVID-19. 

 
➢ En els serveis de recollida, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o 

en línia i l’establiment haurà de fixar un horari de recollida evitant aglomeracions 
als voltants de l’establiment. 

 
➢ Només es podrà atendre un client per treballador. 
 
➢ L'establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la 

recollida de les comandes. S’haurà de garantir separació física d’almenys 1 
metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o de 2 metres si no 
es compta amb aquests elements. 
 

➢ Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l'horari de 
recollida de comandes. 
 

➢ S’haurà de posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics a l’entrada i 
papereres amb tapa d'accionament no manual, dotades amb una bossa 
d'escombraries a la sortida. 
 

➢ El temps de permanència en els establiments serà l'estrictament necessari 
perquè els clients puguin fer la recollida . 

 
➢ Prestar serveis de repartiment a domicili  i/o recollida de menjar per emportar en el 

propi establiment mentre duri l’estat d’alarma no requereix comunicar-ho a 
l’Ajuntament, sempre i quan no comporti modificacions de l’establiment ni en 
les instal·lacions.  
 

➢ El volum i la tipologia de menjars preparats que es reparteixin a domicili  o es 
recullin a l’establiment, s’han d’ajustar al que es realitzava abans de l’estat 
d’alarma. 
 

➢ S’haurà d’Evitar les molèsties de soroll, especialment en el processos 
d’elaboració de menjar, dels sistemes d’extracció de la cuina, en l’obertura de 
portes o persianes de l’activitat així com en el moment de l’entrega de productes 
als repartidors. 



 

 
 

➢ S’haurà de seguir complint estrictament les normes generals de seguretat 
alimentària. 
 

➢ S’hauran de complir les normes específiques per a la prevenció de la 
transmissió de  la Covid-19 que les autoritats competents vagin facilitant. 


