
RESUM BOE – NORMATIVES PER A COMERÇOS, 
TERRASSES, HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS. 
 

*Cada empresa ha d’elaborar un pla de contingència on es detallin les mesures raonables i 

exigides per les autoritats sanitàries 

 

GENERAL 

Treballadors i personal 

- Tots els treballadors han de tenir a disposició al seu lloc de treball de gels hidroalcohòlics o 

desinfectants viricides. (sabó, gels hidroalcohòlics i mocadors d’un sol ús.) i EPI’s (guants, 

ulleres o pantalles facials i mascaretes) 

- Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament 2 m. 

s’haurà d’assegurar que els treballadors disposen d’equips de protecció adequats.  

-El personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels equips de protecció. 

- Els llocs de treball, organització de torns i la resta de condicions es modificaran en la mesura 

necessària per garantir la distància de seguretat interpersonal mínima de 2 metres entre els 

treballadors. 

- Realitzar un paper de registre /entrega – recepció del material. (l’empresa garanteix 

que el treballador tindrà el material de protecció i el treballador es compromet a 

conservar-lo en bon estat. 

 

Mesures de neteja i desinfecció 

*DIFERÈNCIA ENTRE NETEJA I DESINFECCIÓ: la neteja treu els gèrmens i la brutícia (sabó o 

detergent i aigua) però no els mata. La desinfecció els mata (químics). 

S’adoptaran mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús 

de cada local o establiment. 

Es prestarà atenció sobretot a les zones comunes i a les superfícies de contacte més freqüent: 

poms de portes, taules, mobles, passamans, terra, telèfon. Per fer-ho: 

- Utilitzar desinfectants com dissolucions amb lleixiu (1:50) recent preparada o 

qualsevol desinfectant amb activitat viricida. 

- Després de la neteja, els materials que s’hagin utilitzat i es equips de protecció 

utilitzats s’han de llençar a les escombraries de forma segura. 

- Netejar-se les mans. 

- La roba utilitzada pels treballadors que hagi pogut estar en contacte amb els clients, visitants 

o usuaris hauran de rentar-se a 60-90 graus. 

- S’hauran de fer tasques de ventilació periòdica a les instal·lacions, com a mínim: de forma 

diària i 5 minuts per cada espai. 



- Neteja al matí abans de l’obertura de l’establiment i una altra neteja al llarg de la jornada, 

preferiblement al migdia. Fer una pausa d’obertura al migdia per les tasques de manteniment, 

sense clients. 

- S’haurà de limitar l’ús d’ascensor o muntacàrregues i utilitzar les escales; en el cas del seu ús 

només es permet una persona i si aquesta necessita assistència, dues.  

-  En quant a la utilització dels banys i lavabos, s’haurà de realitzar una neteja i desinfecció 

com a mínim 6 cops al dia o cada cop després del seu ús). 

- Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que redueixin l’ús de diners en 

efectiu. En el cas del datàfon, es netejarà i desinfectarà després de cada ús. 

- Disposar de papereres amb tapa i pedal per dipositar mocadors i altres materials. Aquestes 

s’hauran de netejar al menys, un cop al dia. 

- Els productes com mocadors d’un sol ús, guants, mascaretes han d’anar a la resta. Si 

algun treballador presentés símptomes, la bossa en qüestió s’ha de separar i posar-la 

dins d’una altra bossa.  

 

- Evitar l’entrada a l’establiment de clients amb símptomes catarrals. 

- Es recomana no compartir objectes (bolígrafs, diners, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMERÇOS 
 

- Reducció al 30% de l’aforament total. Si hi ha varies plantes, la presència de clients en 

cada una d’elles haurà de ser de la mateixa proporció. 

- Establir un horari d’atenció amb servei prioritari per majors de 65 anys. 

- Demanar cita prèvia  

- Es podrà establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o en 

línia, sempre que es garanteixi la recollida escalonada. 

- Es podrà establir un sistema de repartiment a domicili preferent per col·lectius 

determinats. 

- Atendre un client per empleat i mantenint les distàncies. 

 

Mesures higièniques  

- Realització d’una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys, dos cops al dia, 

posant especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent: poms de les portes, 

mostradors, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, carros i 

cistelles, entre altres. 

o Una de les neteges es realitzarà, OBLIGATÒRIAMENT al finalitzar el dia. 

o Per fer aquestes neteges es podrà realitzar, al llarg de la jornada 

(preferiblement al migdia), una pausa a l’obertura dedicada a tasques de 

manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament es 

comunicaran al consumidor per cartelleria. 

o Si hi ha torn, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball al canvi 

de cada torn. 

Altres mesures 

La distància entre el venedor i proveïdor de serveis i clients serà d’almenys un metre quan es 

tinguin elements de protecció o dos metres si no es tenen aquests elements. 

En el cas de serveis que no es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal s’haurà 

d’utilitzar l’equip de protecció adequat. 

Els establiments i locals hauran de posar a disposició del públic dispensadors de gels 

hidroalcohòlics o desinfectants a l’entrada del local. 

 

Botigues de roba 

- Els provadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i un cop usats, s’hauran de 

netejar i desinfectar. 

 

- En el cas que un client s’emprovi una peça de roba que posteriorment no compri (o es 

retorni), s’hauran d’implementar mesures per tal que la peça de roba sigui 

desinfectada abans que sigui facilitada a un altre client.  48 hores en quarantena de 

les peces provades /retornades; manipular-les amb guants d’un sol ús. 



Recomanacions: si l’emprovador té una cortina, substituir-la per una porta o un panell; si no és 

possible, posar indicacions de no tocar-la amb les mans, sinó apartar-la amb els guants o el 

colze. Les cortines s’hauran de desinfectar. 

Botigues de calçat 

- Es recomana emprovar-se el producte amb mitjons d’un sol ús, proporcionat pel 

comerç. 

- Netejar el producte emprovat i no comprat i el producte retornat. 

Joieries 

- Els clients no poden tocar cap producte ni vitrina; si ho fa ha de ser amb guants 

proporcionats per la botiga o rentats abans amb gel hidroalcohòlic. 

Altres comerços 

- Netejar periòdicament els productes 

Mesures d’aforament 

Els establiments hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local així com la 

distància de seguretat interpersonal de dos metres al seu interior. 

Si el local té dues portes, es podrà establir un ús diferenciat per l’entrada i la sortida, reduint 

així el risc de formació d’aglomeracions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERRASES DELS ESTABLIMENTS 
D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 
 

- Servei d’emportar; el client pot anar al local a recollir el menjar o fer-ho a domicili. Les 

comandes fer-les per telèfon i via telemàtica. 

 

- L’establiment haurà de tenir un espai habilitat per recollir les comandes. 

 

- Limitació al 50% de les taules permeses a l’any anterior (segons la llicència municipal).  

 

- S’haurà d’assegurar que es manté la distància física d’almenys dos metres entre les 

taules o agrupacions de taules. (Les distàncies entre el respatller de cadira a cadira 

d’una taula a una altra, sigui superior a un metre - dos) 

 

- Si s’obté permís de l’ajuntament per incrementar la superfície destinada a terrassa, es 

podran augmentar el número de taules, respectant en tot cas la proporció del 50% 

entre taules i superfície disponible. 

 

- L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula o agrupació de taules. El número 

de taules hauran de concordar amb el número de persones. 

 

Mesures d’higiene 

 

- Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa: taules, cadires així com altre 

superfície de contacte entre un client i un altre. 

 

- Prioritzar els mantells d’un sol ús; evitar l’ús dels mateixos mantells o estovalles per 

diferents clients. En el cas de la roba, rentar-los en cicles d’entre 60 i 90 graus. 

 

- Posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants a 

l’entrada de l’establiment o el local. 

 

- Evitar l’ús de cartes d’ús comú; optar per dispositius electrònics propis, pissarres, 

cartells, etc. 

 

- Els elements auxiliars al servei (vaixella, coberteria, etc.) guardar-los en llocs tancats o 

lluny dels treballadors i clients. 

 

- Eliminar productes d’autoservei (tovallons, escuradents, setrilleres, i similars). 

 

- L’ús dels banys pels clients, aquest s’haurà de netejar i desinfectar mínim 6 cops al 

dia. 

 

 

 



 

Alimentació 

- Rentat i desinfecció de les matèries primeres, abans del seu consum. Per la seva 

desinfecció es recomana lleixiu apte per a ús alimentari (seguir les instruccions de les 

etiquetes). 

 

- Eliminar envasos externs no necessaris 

 

- Netejar i desinfectar els envasos de vidre, plàstic i metall 

 

- El rentat dels jocs de taula, tovallons a 60º 

 

- Eliminar draps de cuina i substituir-los per paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS 
 

- Els serveis de restauració i cafeteries dels hotels i allotjaments turístics hauran de ser 

exclusivament pels clients hostatjats i no es podran dur a terme a les zones comunes. 

 

- Es donarà qualsevol servei exclusivament als clients hostatjats però aquests no es 

donaran a les zones comunes de l’hotel o allotjament turístic, les quals estaran 

tancades. 

 

- No estarà permesa la utilització de piscines, spa, gimnàs, zones infantils, sales 

d’esdeveniments i similars. 

 

- L’ús de banys pels clients s’hauran de desinfectar mínim 6 cops al dia. 

 

Mesures d’higiene 

- Hi ha d’haver cartells informatius en els idiomes habituals exposant les condicions 

restrictives d’ús de les instal·lacions i les normes d’higiene. 

 

- A la zona de recepció s’haurà de garantir la separació de dos metres entre 

treballadors i entre clients. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’hauran 

d’utilitzar els equips de protecció adequats. 

 

o En aquells punts d’atenció al client que hi pugui haver aglomeracions o cues 

puntals, es marcaran al terra els espais per respectar les distàncies. 

 

- Es realitzarà la corresponent infecció d’objectes després de la seva manipulació pel 

client o entre treballadors i es disposarà de gel hidroalcohòlic o desinfectants. 

 

- Per les unitats d’allotjament es disposarà d’un procediment documentat de neteja 

d’acord amb les mesures de prevenció i higiene indicades per les autoritats 

sanitàries, incloent els procediments de reposició i retirada de residus dels 

allotjaments i on es concreti per cada element a netejar en una unitat d’allotjament, 

l’ordre en el qual s’haurà de fer, el material i el producte químic a utilitzar, l’equip de 

protecció adequat i el processat del material i producte de neteja després del seu ús. 

 

- Abans de l’obertura de l’establiment s’haurà de realitzar una neteja de les 

instal·lacions, incloent les zones de pas, zones de servei, habitacions, parcel·les, etc. 

 

o Es desinfectaran almenys cada dos hores durant els corresponents períodes 

d’ús tots els objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser 

manipulades o contaminades per diferents persones. 

 

- S’haurà de garantir  que el client està informat sobre les condicions restrictives. Es 

garantirà que el client coneix, abans de la confirmació de la reserva i durant la seva 



estança a l’allotjament (de forma escrita i en l’idioma comprensible pel client) les 

normes especials que regiran a l’establiment. 

 

- L’hotel o allotjament haurà de posar a disposició dels clients dispensadors de gels 

hidroalcohòlics o desinfectants. 

 

 

 

 

 


