
 

 

 

 

 
Aquest dilluns 4 de maig entrem en la fase 0 del procés de desescalada. 
 
Ja està publicat al BOE tots els detalls de la desescalada i per a més informació, 
consulteu-lo a:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

 

A més de les botigues que fins ara podien obrir, també ho podran fer: 

 
 

SERVEIS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 

Les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de 
lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments 
corresponents, i es tindran en compte les condicions següents: 

- Queda prohibit el consum a l’interior 

- En els serveis d’entrega a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment 
preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents u altres 
col·lectius vulnerables. 

- En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de fer la comanda per 
telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida, evitant 
aglomeracions en les immediacions de l’establiment. 

- L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la 
recollida de les comendes on es realitzarà l’intercanvi i el pagament. Caldrà 
garantir-se la deguda separació física, o quan això no sigui possible, amb la 
instal·lació de mostradors o mampares. 

- Els establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per 
a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi 
establiment i procedir a la seva posterior recollida. 

- Els establiment només podran romandre oberts al públic durant l’horari de 
recollida de comandes. 

- Tots els treballadors han de comptar amb equips de protecció individual, almenys 
compostos per mascaretes i disposar permanentment en el lloc de treball de 
gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans. 

- A l’entrada de l’establiment posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics 

- A la sortida: posar papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades d’una 
bossa d’escombraries. 

- El temps de permanència en els establiments serà l’estrictament necessari per 
a la recollida de les comandes. 
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