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RESUM DE MESURES D’OBLIGAT COMPLIMENT I RECOMACIONS PER 

L’OBERTURA DE TERRASSES (Fase 1). Actualitzat a data 19/05/2020 

 

MESURES D’OBLIGAT COMPLIMENT: 

1- Obertura de terrasses en un 50% del nombre de taules que figuren a la llicència municipal. 

Si l’ajuntament permet ocupar més espai és podrà ampliar el nombre de taules sempre que 

es mantingui la proporció del 50% entre espai i número de taules. 

2- No és pot consumir dins de l’establiment.  

3- S’ha de mantenir la distància mínima de 2 metres entre les diferents taules o agrupació de 

taules.  

4- Es podran fer reunions a les taules de fins un màxim de 10 persones sempre respectant la 

distància interpersonal. Seran necessàries les suficients taules per a què cada persona tingui 

el seu espai.  

5- Neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa entre un client i un altre.  

6- S’haurà de posar a disposició del públic gels hidroalcohòlics que estiguin autoritzats per 

Sanitat o organisme competent.  

7- Els elements auxiliars del servei (vaixella, cristalleria, coberteria...) s’emmagatzemaran en 

recintes tancats, en cas de no ser possible, lluny de les zones de pas de clients i treballadors.  

8- S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, escuradents, setrilleres i altres estris 

similars, prioritzant monodosi d’un sol ús. 

9- Les cartes hauran d’estar plastificades i netejar i desinfectar-les després de cada ús.  

10- La ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona, excepte aquells supòsits que la 

persona pugui necessitar assistència.  

11- Els lavabos s’hauran de netejar i desinfectar un mínim de 6 cops al dia.  

12- S’hauran de proporcionar els EPI necessaris als treballadors, i s’hauran de proporcionar gels 

hidroalcohòlics que estiguin autoritzats per sanitat o organisme competent. 

13- L’ús de mascareta per part dels treballadors serà obligatori sempre que no es pugui garantir 

la distància de seguretat de com a mínim 2 metres entre el treballador i el client o entre els 

propis treballadors.  

14- S’habilitarà un espai per que el treballador és pugui canviar de roba i sabates al arribar al 

centre de treball.  

15- Si un treballador té símptomes que poguessin estar relacionats amb la COVID, haurà de 

deixar el seu lloc de treball immediatament.  
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MESURES RECOMANADES (No generen obligació) 

 

1- Es prioritzarà les estovalles d’un sol ús. En cas de no ser possible, cal evitar utilitzar les 

mateixes estovalles amb diversos clients. Utilitzar materials que permetin la correcte neteja 

i desinfecció. 

2- És fomentarà el pagament amb targeta bancària i altres mitjans que no suposin contacte 

físic. També es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada transacció en cas que 

l’utilitzin diversos treballadors.  

3- Evitar l’ús de cartes comuns, optant per l’ús de dispositius electrònics, pissarres, cartells o 

altres medis similars.  

4- Modificar els torns dels treballadors en la mesura possible per garantir la possibilitat de 

mantenir la distància de seguretat entre treballadors.  

5- Planificar i estructurar les tasques de preparació del servei per garantir la distància de 

seguretat entre treballadors.  

6- Completar la farmaciola amb un termòmetre. 

7- Procedir a la ventilació diària del local i llocs de treball.  

8- És recomana que el propi establiment és faci càrrec de la neteja de la roba de treball del 

personal per assegurar que aquesta només s’utilitza durant la jornada laboral.  

9- Tenir cartells distribuïts a l’establiment amb les normes d’ús, tant pels clients com per el 

personal laboral.  

10- Evitar el contacte físic i salutacions, com per exemple donar la mà, tant per els clients com 

per el personal laboral.  

11- Tenir un cubell d’escombraries, amb accionament de pedal, a l’entrada de l’establiment 

destinat al clients per tirar mocadors, tovallons... 

 

Aquestes mesures són un resum extret del BOE del dia 3 de maig número 386/2020 que recull 

l’obertura de terrasses. Per ampliar la informació us adjuntem el següent enllaç: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf 

També teniu aquestes mesures ampliades al document elaborat per “el Instituto para la Calidad 

Turística Espanyola” el qual podeu consultar al següent enllaç: 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Restaurantes.pdf  

Recull de cartells per poder utilitzar als establiments: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/cartells-empreses.pdf 
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