
Pel que fa a l’ús de restauració a l’interior del local
1.- És necessària una reserva prèvia per a l’ús per part del públic del interior del local?

No. Però és recomanable per evitar el risc de coincidència massiva de persones, com ja es recomanava en el servei en 
terrasses durant la fase 1.

És recomana establir un sistema de reserva prèvia del servei de restauració, especialment pels serveis de dinar i sopar, 
com ja es fa en altres serveis regulats per l’ordre SND/399/2020, de 9 de maig. 

En aquest sentit, es recomana la utilització de cartells que indiquin la condició de taula reservada, que només podrien ser 
manipulats pels cambrers i cambreres de l’establiment.

2.- Quina distància s’ha de respectar entre persones de taules diferents?
La distància entre persones assegudes en taules diferents  ha de ser de 2 metres. Per aquest motiu la disposició de les 
taules (o agrupacions de taules, en el cas de locals grans) ha de garantir que les cadires d’aquestes estiguin ubicades de 
manera que es garanteixi aquesta distància mínima

3.- Quina distància s’ha de respectar entre persones de la mateixa taula?
L’Ordre ministerial no estableix expressament una distància entre persones assegudes en una mateixa taula (o agrupació 
de taules) però és responsabilitat de les persones usuàries que provinguin de diferents llars confinades, el mantenir l’ús de 
la mascareta homologada de protecció si les distàncies són inferiors a 2 metres. 

4.- Es pot consumir directament a la barra?
No, resta expressament prohibit, només es pot consumir  a les taules especialment habilitades a l’interior del local i/o la 
terrassa del local. De fet, la zona dels voltants de la barra ha de quedar preferentment lliure pel pas.

5.- Cal deixar zones lliures de pas al local?
Sí, el local ha d’establir i tenir definit  un itinerari per evitar aglomeracions i prevenir el contacte entre clients. Aquest itinerari 
ha de garantir distàncies de 2 metres entre les persones usuàries, tant a l’accés i sortida del local, a l’accés a la zona de 
taules, i a  l’accés a la zona de serveis WC. En cas d’espais on temporalment no es pugui mantenir la distància de 2 metres, 
caldrà requerir l’ús de mascareta homologada.

6.- Quants clients poden haver alhora l’interior del local?
L’Ordre ministerial estableix  la limitació d’ocupació màxima del 40% d’aforament legal del local (el fixat a la llicència mu-
nicipal o altre títol habilitant de l’exercici). No obstant, d’acord amb les prescripcions anteriors relatives a la impossibilitat 
d’utilitzar la barra, i a la necessitat de mantenir espais lliures de pas i distàncies entre cadires de diferents taules, en locals 
petits, l’aforament final disponible serà probablement bastant inferior al calculat teòric. 

En el cas que el titular de l’establiment no conegui l’aforament màxim legal de la seva activitat de restauració pot contactar 
amb el personal de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà:

Tel.: 93.574.32.34 · email: oac@staperpetua.cat

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’ÚS DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ EN LOCALS I 
TERRASSES D’ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ EN FASE 2 A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA



7.- Com a responsable del local, he de disposar d’algun cartell indicador del nou aforament màxim 
del local, una vegada aplicades les restriccions?

No és obligatori però sí recomanable per facilitar les tasques del personal inspector.

8.- 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). Els clients 
també podran recollir les comandes amb encàrrec previ o es podrà fer entrega a domicili.

9.- Les comandes es poden fer al mateix establiment?
Sí. Recordeu que també es poden fer per telèfon o per internet, com a mitjà preferent.

10. -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 mos-
tradors de separació.

El local establirà un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients, incloent els usuaris de les taules 
del local i de la terrassa.

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

11.- 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.

12.- Els lavabos ha d’estar obligatòriament obert al públic?
Si, i per aquest motiu s’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.

L’Ordre ministerial especifica que cada servei WC només podrà ser utilitzar per una persona, excepte en cas que necessiti 
assistència. S’han de netejar i desinfectar un mínim de 6 vegades al dia, segons protocols establerts pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit es recomana establir un sistema de check list que permeti la 
comprovació de les neteges pels serveis d’inspecció.

En cas de locals grans, amb serveis WC de superfície considerable, cal establir una ocupació màxima dels lavabos per als 
clients a raó d’una persona per 4 m2 de superfície útil de lavabo (excepte si cal  necessitat d’assistència).

En el cas de lavabos de restaurants grans, es podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre guardant la distància de 
2 metres entre usuaris.

13. 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.

14. Quines mesures d’higiene s’estableixen per a la seguretat dels clients?
L’establiment haurà de dur a terme les accions següents:

- Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.

- Dur a terme una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i cadires, entre un client i l’altre.



15.- els treballadors i treballadores han de  portar mascareta  homologada i guants de protecció?
sí, doncs estan en contacte amb aliments i objectes que passen a tercers. A més, a l’hora de servir les comandes no poden 
garantir la distància de seguretat.

16. les persones usuàries del local , han de portar sempre mascareta?
L’ús de la mascareta és obligatòria quan no es pot mantenir una distància mínima de 2 metres, sempre que no sigui 
incompatible amb l’activitat que s’estigui realitzant.

La responsabilitat de portar-la o no recau en l’usuari i no en el que ofereix el servei.

17. -Cóm s’han de netejar taules i cadires?
Amb desinfectants com dissolucions de lleixiu (1:50) acabades de preparar o qualsevol desinfectant amb acció virucida 
que es trobi al mercat. Els desinfectants s’eliminaran de forma segura cada vegada que es facis servir

18.- Podem col·locar estovalles de tela?
Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús.

Si no fos possible, s’evitarà l’ús de la mateixa estovalles amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin 
el canvi entre serveis i la seva rentada mecànica entre 60 i 90ºC.

19.- Plats, gots i coberteria han de ser d’un sol ús?
No s’especifica. Es regula que els elements auxiliars s’han d’emmagatzemar en llocs tancats i si això no fos possible, lluny 
de zones de pas de personal i clients.

20. Cóm es gestionen tovallonets, setrilleres i altres materials compartits?
S’eliminaran el productes d’autoservei, com setrilleres, dispensadors, escuradents, etc. 

Es prioritzaran els productes monodosi, o el serveis en altres formats sota petició del client.

S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans 
similars.

21. Com s’ha de realitzar el Pagament?
L’Ordre ministerial no prohibeix el pagament en efectiu, però es prioritzarà el pagament electrònic que minimitzi el contacte 
físic.

Es netejarà i desinfectarà el datàfon després del seu ús.

22. Quin és l’horari de tancament del local durant la Fase 2?
L’horari màxim de tancament de cada establiment consta a la llicència municipal o permís d’obertura.



 

Pel que fa a la utilització de l’espai de terrassa
1.- En fase 2 continuen les mateixes prescripcions que en Fase 1 pel que fa a l’ús de terrasses?

Sí, L’Ordre ministerial que regula la Fase 2 manté les mateixes prescripcions.

2.- L’aforament de la terrassa s’ha de sumar al de les taules de l’interior del local per calcular l’ocu-
pació de l’establiment a l’hora d’aplicar la reducció del 40% requerida?

No. La reducció del 40% només s’aplica a l’aforament del local, que és el que consta a la llicència o permís municipal. 
Ara bé, els bars i/o restaurants que disposin de terrassa interior legalitzada (en patis o jardins privats) sí que han d’aplicar 
la reducció fins al 40% de l’aforament legal, doncs la llicència o permís municipal sí inclou l’aforament conjunt de l’espai 
interior del local i el de les terrasses o patis interiors.

3.- És obligatòria una reserva prèvia per a l’ús de les terrasses?
No. Però és recomanable per evitar el risc de coincidència massiva de persones, com també ho és per les taules de 
l’interior del local.

És recomana que pels serveis de dinar i sopar promoure un sistema de reserva prèvia del servei, com es fa en altres 
serveis regulats per l’ordre SND/399/2020, de 9 de maig. 

En aquest sentit, es recomana la utilització de cartells que indiquin la condició de taula reservada, i que només podrien ser 
manipulats pels cambrers i cambreres de l’establiment.

4. El lavabo ha d’estar obligatòriament obert?
Si. L’Ordre especifica que només podrà ser utilitzar per una persona, excepte que necessiti assistència. I s’han de netejar 
i desinfectar un mínim de 6 vegades al dia, segons protocols establerts pel Departament de Salut pública.

5. Quines mesures han d’adoptar els treballadors que serveixen les terrasses?
Les mateixes que els treballadors de dins del local. També disposaran de gels hidroalcòlics o desinfectats amb activitat 
virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de les mans, quan no sigui possible amb aigua i sabó.

Els treballadors de l’activitat de restauració que donin serveis a la terrassa, requereixen utilitzar la mascareta homologada i 
guants de protecció, doncs donar el servei es totalment incompatible amb mantenir una distància de seguretat de 2 metres.

6. Els usuaris de la terrassa, han de portar mascareta?
L’ús de la mascareta és obligatòria quan no es pot mantenir una distància mínima de 2 metres, sempre que no sigui 
incompatible amb l’activitat que s’estigui realitzant.

La responsabilitat de portar-la o no recau en l’usuari i no en el que ofereix el servei.

7. Quantes vegades s’ha de realitzar la neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa?
Entre un client i l’altre client.

Quan un client s’aixequi de la taula, abans que s’assegui un altre client s’haurà de fer la neteja.

8. Cóm podem evitar que els consumidors s’asseguin espontàniament a la terrassa un cop una 
taula quedi buida, i abans que es desinfecti?

El/la responsable del local i/o personal hauran de gestionar l’activitat de la terrassa i per tant hauran de vetllar perquè no 
passi. En aquest sentit, es recomana restringir l’accés i, en cas de necessitat, garantir un sistema de torns amb prou espai 
de seguretat.



9. Cóm s’han de netejar taules i cadires?
Amb desinfectants com dissolucions de lleixiu (1:50) acabades de preparar o qualsevol desinfectant amb acció virucida 
que es trobi al mercat. Els desinfectants s’eliminaran de forma segura cada vegada que es facis servir

10. Podem col·locar estovalles de tela?
Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús.

Si no fos possible, s’evitarà l’ús de la mateixa estovalles amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin 
el canvi entre serveis i la seva rentada mecànica entre 60 i 90ºC.

11. Plats, gots i coberteria han de ser d’un sol ús?
No s’especifica a l’Ordre ministerial. Es regula que els elements auxiliars s’han d’emmagatzemar en llocs tancats i si això 
no fos possible, lluny de zones de pas de personal i clients.

12. Cóm es gestionen tovallonets, setrilleres i altres materials compartits?
S’eliminaran el productes d’autoservei, com setrilleres, dispensadors, escuradents, etc. 

Es prioritzaran els productes monodosi, o el serveis en altres formats sota petició del client.

S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans 
similars.

13. S’ha de servir a la terrassa, o es pot servir dins el local i que el client s’ho emporti a la terrassa?
No s’especifica. Però amb la finalitat de garantir la distància de seguretat interpersonal, i considerant que a banda del 
servei de terrassa, els locals de restauració també tenen permès permetre passar a recollir comandes sol·licitades per 
sistemes online, es reforça la necessitat de limitar en el possible l’accés als locals dels usuaris de la terrassa, de manera 
que les comandes es puguin fer preferentment amb antelació ( a l’hora de fer la reserva, cas comú en reserves de dinars 
o sopars)) o directament al cambrer o cambrera que atengui la terrassa. 

És posarà a disposició del públicc) Disposaran de gels hidroalcohòlics o desinfectats amb activitat virucida autoritzats i 
registrats pel Ministeri de Sanitat.

14. Com s’ha de realitzar el Pagament?
L’articulat no prohibeix el pagament en efectiu,

Es prioritzarà el pagament electrònic que minimitzi el contacte físic.

Es netejarà i desinfectarà el datàfon després del seu ús.

15.Qual és l’horari de tancament del servei de terrassa?
El tancament de la terrassa serà el que determini la llicència (doncs n’hi ha establiments amb horari restringit, que també 
afecta a la terrassa) i l’Ordenança reguladora de les terrasses. Pels establiments que no tenen cap restricció horària:

De Diumenge a dijous: de 8h a 23h a l’hivern i fins les 24h a l’estiu

Divendres, dissabtes i vigílies de festius: de 8h a 24h a l’hivern i fins la 1 h a l’estiu.

Es considera temporada d’estiu la compresa entre l’1 de juny i el 30 de setembre.




