
 

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, els 
establiments del sector alimentari oberts al públic han de seguir complint les 
normes de seguretat alimentària i les específiques per la prevenció de la 
transmissió de la COVID-19 que les autoritats sanitàries dictaminin. 
 
Entre elles, es recorda que: 
 

Pel que fa a la terrassa:  
• L’ocupació de la terrassa ha de ser del 50% de la seva capacitat. En 

aquest sentit, l’Ajuntament de Montornès del Vallès vol afavorir al màxim 
la recuperació econòmica de tots els sectors afectats, i incrementarà la 
superfície destinada a terrasses, per donar cabuda al major nombre 
possible de taules en funció de l’espai, ubicació, ample de voreres i 
elements existents en via pública, i sempre i quan no afecti el pas de 
vianants ni de vehicles. 

• S’ha de mantenir la distància física de dos metres entre taules o 
agrupacions de taules. 

• S’ha de realitzar una correcta neteja i desinfecció de l’equipament de la 
terrassa, en particular taules, cadires i qualsevol altra superfície de 
contacte, entre un client i un altre. 

• Els establiments han de posar a disposició del públic dispensadors de 
gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i 
registrats pel Ministeri de Sanitat. Els dispensadors s'hauran de situar  a 
l’entrada de l’establiment o local, i haurà d'estar sempre en condicions 
d’ús. 

• Els establiments han d'utilitzar recipients de deixalles de tapa i 
accionament no manual. 

• Els elements auxiliars del servei, com vaixella, cristalleria, coberteria o 
estovalles, entre d’altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i si això 
no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors/es. 

• L’uniforme del personal ha de rentar-se diàriament, a una temperatura 
mínima de 60 graus. 

• Els establiments prioritzaran la utilització d’estovalles d’un sol ús. 
• S’evitarà la utilització de cartes d’ús comú, i s'optarà per l’ús de 

dispositius electrònics propis, o suports com pissarres, cartells o altres 
similars. 

• S’eliminaran productes d’autoservei com porta tovallons, escuradents, 
setrilleres, i similars. 

• Està prohibit l’ús de jocs de taula d’ús comú. 
• L’ocupació màxima per taula o agrupació de taules serà de deu 

persones, i caldrà que es respecti la distància mínima de seguretat 
interpersonal. 

• Es prioritzarà el pagament amb targeta. 



 

 

Pel que fa als lavabos:  
• L’ocupació màxima dels lavabos destinats a clients serà d’una persona, 

a excepció del cas de persones que puguin necessitar assistència. Si és 
així, es permetrà la presència d'un acompanyant.  

• Els serveis s’hauran de netejar i desinfectar, com a mínim, sis vegades 
al dia. 

• Els lavabos han d’estar ben ventilats. Si tenen extracció forçada d’aire, 
ha de ser ininterrompuda, durant les 24 hores els 7 dies de la setmana. 

• Per evitar la transmissió fecal oral del virus, cal que la tapa de l'inodor 
estigui tancada abans de fer la descàrrega de l’aigua. 

 

Pel que fa a l’interior dels locals i en relació a la ventilació:  
• Es realitzarà la ventilació del local de forma diària, dues hores abans 

de l’obertura de l'establiment i s'haurà de mantenir durant una hora 
desprès del tancament.  

• Respecte als sistemes de calefacció i refrigeració: caldrà evitar 
sempre la recirculació de l’aire i treballar exclusivament amb aire de 
l’exterior. 

• En el cas dels climatitzadors que no puguin treballar només amb aire 
exterior, cal extremar la neteja i desinfecció. 

• S'haurà de mantenir la humitat relativa entre 40 i 60% en aquells 
espais on els equips ho permetin.   

 

Es respectaran totes les normes de seguretat alimentària a banda de les 
específiques per evitar la propagació de la COVID -19. 

Les taules i cadires es retiraran diàriament en finalitzar l’horari autoritzat, en 
període de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic. Es guardarà 
de forma ordenada dins l’espai autoritzat de la terrassa excepte en tancaments 
de l’activitat superiors a 48 hores, que es guardaran dins del local.  

 

 

 

Montornès del Vallès, 20 de maig de 2020. 


