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Annex al pla sectorial de la restauració per l’adequació a les mesures de
reobertura durant la desescalada – 25 novembre de 2020
La Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, va establir la suspensió de l’obertura al públic de
les activitats de restauració en tot tipus de locals i establiments, excepte el servei de
recollida per emportar i l’entrega a domicili. .
La Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, ha establert la
reobertura al públic dels establiments i locals de restauració.
Atès que aquesta última Resolució estableix unes condicions i limitacions específiques
per la reobertura diferents a les vigents amb anterioritat a la suspensió, i atès també
que s’han identificat alguns aspectes que cal precisar en el pla sectorial per una bona
aplicació d’aquestes condicions i limitacions, es proposa la modificació del pla sectorial
de restauració amb la incorporació dels continguts i modificacions que s’especifiquen a
continuació.
Els menjadors i altres espais on hi ha consum d’aliments o beguda són també espais
d’especial atenció, atès que al moment de menjar o beure no s’usa mascareta, per la
qual cosa és molt important mantenir la distància adequada entre comensals i una
ventilació continuada
1. Ocupació i distribució de taules
El consum sempre s’ha de realitzar a la taula, mai a la barra ni en general de peu.
Els grups poden ser de màxim 4 persones o alternativament les persones d’una única
bombolla de convivència.
La ubicació de taules ha de permetre la distància mínima de dos metres entre
comensals de taules diferents. Aquesta distància ha d’estar degudament senyalitzada i
per tant visible per a tothom.
S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte
que totes les persones formin part d’una única bombolla de convivència.
El tipus de taula i mida ha de permetre garantir aquestes distàncies. (La distància de
dos metres entre comensals de taules diferents i la distancia d’un metre entre no
convivents de la mateixa taula). Per tant, en cas de taules de mida insuficient caldrà
ajuntar-les fins permetre aquesta distància interpersonal entre clients del mateix grup.
Les taules de terrassa de mida inferior a 1 m2 no permeten una ocupació de quatre
persones no convivents.

2. Terrasses
2.1. Condicions per a consideració d’espai a l’aire lliure
La condició de terrassa en tant que espai a l’aire lliure requereix sempre garantir
almenys dos costats lliures sense tancament, especialment si hi ha un sostre o
tancament superior. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de
dos costats, la terrassa no podrà tenir la consideració d’espai a l’aire lliure i per tant li
seran d’aplicació les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors. No es
permet en cap cas un tancament total dels quatre laterals i del sostre sense cap tipus
de ventilació.
2.2. Aforament
No hi ha una reducció o limitació d’aforament específica per a les terrasses quan tingui
la consideració d’espai a l’aire lliure sempre que es garanteixin les distàncies entre
grups i dins dels grups, el que pot comportar un aforament inferior a l’habitual
En el cas de terrasses tancades, és a dir, que no compleixin amb l’obertura de dos
laterals, no es poden considerar a l’aire lliure i per tant els serà d’aplicació la limitació
d’aforament pròpies d’espais interiors.
2.3. Consum de tabac i assimilats
D’acord a la Resolució SLT/2073/2020 SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual
s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre
la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la
pandèmia de COVID-19, no es permet fumar quan no es pugui respectar una distància
mínima interpersonal d'almenys 2 metres amb persones que no formin part del grup de
convivència. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre
dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.
Per tant, no es pot fumar en el cas de persones d’un grup que no sigui de convivència
excepte quan la persona se situï a més de dos metres de la resta.
En el cas de terrasses que no tinguin almenys dos laterals oberts, atès que no es pot
considerar un espai a l’aire lliure, el consum de tabac i assimilats no està permès.
3. Espais interiors
3.1 Ventilació
És imprescindible garantir una bona ventilació dels espais tancats en relació a evitar
els contagis per aerosols. S’ha de mantenir la ventilació durant tot el període
d’obertura al públic de l’establiment o local.
La ventilació no substitueix les altres mesures preventives (el manteniment de la
distància de seguretat entre persones, l’ús de mascaretes i la neteja i desinfecció de
les mans i les superfícies i objectes)

La ventilació pot ser natural, mitjançant l’obertura de finestres i portes o amb sistemes
de ventilació mecànica. En els locals o edificis que disposen només de ventilació
natural cal procurar que aquestes estiguin obertes el màxim d’hores possibles, i
especialment en els espais més concorreguts i en espais compartits.
En els edificis o locals que disposin de sistema de ventilació mecànica es recomana
posar en funcionament el sistema amb aportació màxima d’aire exterior 2 hores abans
i després de l’ocupació del local, i ventilar amb les renovacions d’aire indicades durant
la seva ocupació.
Els lavabos cal que estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts als
usuaris. Per aquet motiu, si tenen extracció forçada d’aire és recomanable que sigui
ininterrompuda.
La ventilació ha d’estar adaptada al nivell d’ocupació del local o establiment. El
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) estableix uns valors de
renovació d’aire en funció del usos dels edificis. Per a la restauració s’indica una
referència de 8 litres per segon i persona. Aquest és el valor mínim a assolir tot i que
es recomana que sigui el major possible tenint en compte que el valor de referència
puja a 12,5 litres per segon i persona en el cas d’oficines, locals comuns d’hotels i
similars, sales de lectura i altres. Per tant, es recomana un valor de 12,5 litres per
segon i persona.
Per avaluar la ventilació d’un espai es pot utilitzar un sensor de diòxid de carboni
(CO2). L’increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació a l’aire exterior,
s’utilitza com un paràmetre indicador de la qualitat de l’aire, atès que quan un edifici
està ocupat, les concentracions de CO2 a l’interior augmenten degut a l’exhalació dels
ocupants. La mesura de CO2 té com a finalitat determinar quantitativament la ventilació
d’una sala i poder comparar els nivells detectats amb les recomanacions de ventilació
establertes. Els valors que es consideren adequats depenen del volum de la sala i el
nombre i edat dels ocupants. Cal seguir la resta de pautes establertes pel
Departament de Salut https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
La condició de terrassa en tant que espai a l’aire lliure requereix sempre garantir
almenys dos costats lliures sense tancament, especialment si hi ha un sostre o
tancament superior. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de
dos costats, la terrassa no podrà tenir la consideració d’espai a l’aire lliure i per tant li
seran d’aplicació les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors. No es
permet en cap cas un tancament total dels quatre laterals i del sostre sense cap tipus
de ventilació.
3.2. Aforament
Un cop feta la distribució de mobiliari d’acord amb l’apartat 1, caldrà complir amb la
limitació d’aforament que sigui vigent en cada cas.

4. Recollida a l’establiment i entrega a domicili
El servei de recollida a l’establiment i entrega a domicili s’ha de desenvolupar sense
interferir amb el servei de consum a l’establiment. La recollida a l’establiment s’ha de
fer preferentment en un espai sectoritzat i sempre reduint el temps d’estada del client a
l’interior de l’establiment.
5. Horaris
Les activitats s’han d’ajustar a les limitacions horàries que estableixin les normatives
en cada moment. Els horaris de prestació poden ser diferents en funció del servei:
consum a l’establiment, recollida per emportar o entrega a domicili.
El confinament nocturn no afecta a les persones treballadores, o als titulars de les
activitats, en el desplaçament des del seu domicili o per retornar al mateix quan estigui
relacionat amb la prestació laboral o empresarial.

