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NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LES ACTIVITATS 

D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ  

NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES (a partir del 26 de novembre de 2021)  

Aquest document està elaborat d’acord amb el recull de mesures que s’especifiquen a la 
RESOLUCIÓ  SLT/3512/2021,  de  25  de  novembre,  per  la  qual  s'estableixen  les  mesures  en  
matèria  de  salut pública  per  a  la  contenció  del  brot  epidèmic  de  la  pandèmia  de  COVID-
19  al  territori  de  Catalunya. Aquest document es revisarà i actualitzarà amb les mesures que 
adoptin per les autoritats competents i tindran una vigència de 14 dies. 

Mesures dirigides als establiments d’hostaleria i restauració:  

Horaris de d’obertura i tancament:  Aquells previstos a la normativa sectorial d’aplicació 

corresponent. 

Prestació del servei:  

- Serà obligatori presentar un certificat al controlador d’accessos de l’establiment per 

poder accedir. El certificat haurà d’incloure una de les opcions següents: 

 Certificat de vacunació 

 Prova diagnòstica negativa amb un màxim de 72 hores en el cas de les 

RT-PCR i de 48 hores en el cas dels tests d’antígens. 

 Que la persona ha passat la COVID-19 en els darrers sis mesos 

- A l’entrada del local s’ha de col·locar un cartell on s’informi els clients de les mesures 

previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l’accés al local, així 

com sobre la no conservació de les dades personals acreditades. 

- No serà necessari presentar aquests certificats per accedir exclusivament als espais 

exteriors d’aquests locals. 

- És obligatori l’ús de mascareta mentre no s’està menjant o bevent. 

- S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes. 

Tots aquests requisits seran de compliment obligatori quan es prestin serveis de restauració a 

tots els següents espais:  

Centres, recintes i galeries comercials / Locals i espais en què es desenvolupen activitats 

culturals, d’arts escèniques i musicals i país especialment habilitats per a la realització 

d’espectacles públics / Sales i gimnasos on es practica activitat física o esportiva / Establiments 
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i equipaments amb aforament superior a 10.000 persones / Fires i parcs d’atraccions / 

Establiments d’activitats relacionades amb el joc. 

S'exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les 

persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, 

sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació 

laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de 

restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que 

hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a 

les persones usuàries del servei. 

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball  

Per part dels titulars dels centres de treball, s’han de complir els següents paràmetres:   

- Limitar al màxim la mobilitat laboral, adoptant les mesures organitzatives i tècniques 

necessàries per fer-ho possible 

- Adoptar mesures organitzatives que permetin el manteniment de la distància de 

seguretat interpersonal mínima, i quan això no és possible, han de proporcionar-se els 

equips de protecció adequats. . 

- Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades 

- Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 

desinfectants amb activitat virucida 

- Ús de mascareta obligatori en l’entorn laboral  

- Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones  

 

 

 


