
FASE 2

GUIA OBERTURA D’HOTELS
I ESTABLIMENTS TURÍSTICS
Sant Andreu de Llavaneres

Poden obrir els hotels i habitatges d’ús turístic en fase 2?
Si, poden obrir amb limitacions:

✔ Reobertura de zones comunes amb aforament màxim d’un terç de l’aforament.
✔ Cal determinar l’aforament dels espais comuns, espais d’esdeveniments i zones 

més segures per fer-los.
✔ Els llocs tancats per fer esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos s’han 

de ventilar 2 h abans de cada ús.
✔ Les activitats d’animació o classes grupals s’han de fer amb un aforament 

màxim de 20 persones amb la distància mínima de seguretat entre persones i 
entre els assistents i l’animador o entrenador. Si no es pot mantenir la distància, 
cal emprar mascareta.

✔ Ascensors i muntacàrregues amb límit d’ús d’una persona excepte que hi pugui 
haver 2 m de separació o persones amb necessitats d’acompanyament.

✔ Els serveis d’hostaleria i restauració s’oferiran seguint les pautes indicades a la 
Guia d’obertura d’establiments de restauració.

✔ No es poden obrir discoteques ni locals d’oci nocturn.

Obligacions de l’establiment:
✔ Cada establiment ha de determinar l’aforament dels espais comuns, així com 

els llocs en els que es poden realitzar esdeveniments i les condicions més 
segures per a la seva realització conforme a l’aforament màxim i d’acord amb 
les mesures d’higiene, protecció i distància mínima (2 m).

✔ Els espais on s’hagin de celebrar esdeveniments, activitats d’animació o 
gimnasos, cal ventilar-los 2 h abans del seu ús.

✔ Les activitats d’animació o classes grupals s’han de dissenyar i planificar amb 
un aforament màxim de 20 persones i respectant la distància mínima de 
seguretat entre persones i entre aquestes i l’animador o entrenador. Quan no 
sigui possible, s’han d’emprar mascaretes. Les activitats d’animació o classes 
grupals es faran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi d’objectes.

✔ Es realitzarà la corresponent desinfecció d’objectes i material emprat en les 
activitats d’animació després de cada ús i es disposarà de gel hidroalcohòlic o 
desinfectant amb activitat virucida autoritzat i registrat pel Ministeri de Sanitat i 
desinfectant de superfícies

✔ En el cas de gimnasos, piscines i spas s’autoritza l’accés a les instal·lacions 
amb cita prèvia i un màxim del 30% de la capacitat de l’aforament. Es permet la 
pràctica esportiva individual o màxim per parelles si la modalitat esportiva ho 
requereix, sempre sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat de 



2 m.  Al finalitzar cada torn cal netejar i desinfectar les zones comuns i, en cada 
torn, netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús. Cal fer una 
neteja i desinfecció diària de la instal·lació i en el cas de superfícies de contacte 
freqüent amb les mans dels usuaris com poms de portes, vestuaris o baranes, 
la neteja i desinfecció s’han de fer mínim 3 vegades al dia.

✔ Cal que hi hagi cartells informatius per als clients amb les restriccions d’ús de 
les instal·lacions i les normes d’higiene.

✔ A la recepció o consergeria caldrà garantir la separació de 2 metres entre 
treballadors i clients. Quan no sigui possible, caldrà emprar equips de protecció 
adequats al nivell de risc.

✔ Abans d’obrir l’establiment caldrà realitzar una neteja de les instal·lacions, 
incloses les zones comunes, zones de servei, habitacions, parcel·les i 
habitatges. 

✔ Cal disposar de gel hidroalcohòlics a l’entrada o recepció de l’establiment.

Quins clients puc acceptar?
La mobilitat està limitada dins la mateixa regió sanitària i el municipi Sant Andreu de 
Llavaneres pertany a la comarca Maresme i a la Regió Sanitària Barcelona, Àmbit 
Metropolità Nord. 

Atès que s’han fusionat les àrees metropolitanes Nord i Sud amb la de Barcelona 
Central, es poden agafar hostes dels municipis de Barcelonès, el Maresme (excepte 
Calella, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Pineda, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de 
Vallalta, Malgrat, Palafolls, Santa Susanna i Tordera), el Vallès Occidental, el Vallès 
Oriental, Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf. 

Recomanacions:

Treballadors:
✔ Ús d’equips de protecció (guants i mascaretes) per als treballadors
✔ Llençar o desinfectar els guants i mascareta després de la neteja de cada 

habitació.
✔ Netejar-se sovint les mans amb sabó o, si no és possible, amb solució 

desinfectant.
✔ No compartir equips de treball o dispositius d’altres treballadors.
✔ Després de la neteja dels materials i equips de protecció emprats es llençaran 

de forma segura, i posteriorment es netejaran bé les mans. Es recomana l’ús de 
cubells d’escombraries amb tapa.

✔ El personal de neteja no accedirà al pis/habitació mentre hi hagi el client dins.
✔ Ventilació diària dels habitatges.
✔ Respectar la distància de seguretat amb els clients (2 m).
✔ Equips informàtics o altres elements d’us com telèfon s’hauran de netejar i 

desinfectar a l’inici i a la fi del torn de feina i es recomana l’ús d’auriculars o 
cascs d’ús individual.



Informació als hostes:
✔ L’establiment ha d’informar al clients abans de la confirmació de reserva de les 

condicions del servei i les mesures de prevenció establertes, per a la seva 
acceptació.

✔ Dins l’establiment, les mesures informatives han de tenir necessàriament:
• Cartelleria amb mesures preventives implementades i pautes a seguir pels 

clients
• Indicació de posicions respectant la distància de seguretat amb marcatge de 

mesures alternatives a la recepció i al restaurant, si s’escau
• Informació sobre els centres d’assistència sanitària, policia, bombers i policia 

amb telèfon, horari, telèfon d’emergència i ubicació

Acollida:
✔ El pagament cal fer-lo preferentment amb targeta o mitjans electrònics i 

desinfectar el TPV cada vegada que s’utilitzi i hi hagi contacte
✔ Els mostradors s’han de netejar i desinfectar diàriament
✔ Si hi ha targetes o claus d’accés cal dipositar-les en un recipient amb 

desinfectant al finalitzar l’estada o després de cada ús si es deixen a recepció
✔ L’establiment ha de posar a disposició dels clients dispensadors de gels 

hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel 
Ministeri de Sanitat a l’entrada de l’hotel o allotjament turístic, que hauran 
d’estar sempre en condicions d’ús.

✔ Es recomana la col·locació d’estores desinfectants a l’entrada de l’establiment.
✔ L’assignació de les habitacions es farà garantint les mesures higièniques de 

desinfecció pertinents

Allotjament:
Les habitacions han de complir els següents requisits:

✔ Cal analitzar la reducció de tèxtils (incloses les estores) en l’habitació, objectes 
de decoració i equipaments.

✔ La paperera del bany ha de tenir tapa, doble bossa i accionament no manual.
✔ Les mantes i coixins dins els armaris han de trobar-se protegits.
✔ Si hi ha assecador de cabell a l’habitació s’ha de netejar (inclòs el filtre) a la 

sortida del client.
✔ Els penjadors, en cas que no s’ofereixin precintats, han de desinfectar-se quan 

marxi el client.
✔ Cal limitar el servei de planxa.
✔ Es recomana eliminar la paperera de l’habitació amb la finalitat que qualsevol 

mocador, mascareta, etc es concentri en una única paperera amb tapa, 
minimitzant el risc de transmissió i manipulació.



Neteja i desinfecció:
Zones comuns:

✔ Cal augmentar les freqüències de neteja i repàs, especialment en zones de 
contacte (superfície, poms, lavabos, aixetes, manetes, ascensors, portes, claus, 
telèfons, comandaments a distància, botó de descàrrega del wc, barreres de 
protecció, control de climatització, assecador, etc).

✔ Ventilació diària de les zones d’ús comú on hi hagi hagut clients
✔ Neteja de superfícies i habitacions amb productes desinfectants en condicions 

de seguretat. Per exemple dissolució preparada de lleixiu (concentració de clor 
1 g/L, preparat con dilució 1:50 d’un lleixiu de concentració 40-50 gr/L). També 
són eficaços concentracions d’etanol 62-71% o peròxid hidrogen al 0,5% en un 
minut, així com l’ús de mètodes alternatius autoritzats i de provada eficàcia. En 
tot cas, cal assegurar l’eficàcia dels desinfectants que s’utilitzin i cal que quedi 
constància a les fitxes de les dades de seguretat dels productes.

✔ Ha de quedar registre diari de les neteges realitzades.

Habitacions:
✔ La neteja i desinfecció de les habitacions ha d’incloure la ventilació de 

l’habitació, el canvi de tovalloles i roba de llit, amb la freqüència establerta 
segons la categoria hotelera.

✔ Cal netejar també les parets, terres, sostres, miralls i finestres; mobles, equips i 
elements decoratius i funcionals

✔ Cal evitar la contaminació creuada, posant la roba neta només després de la 
neteja i desinfecció de l’habitació. La roba bruta cal posar-la en bosses i tancar-
la fins la seva neteja. Cal netejar-la a >60ºC. 

✔ Defugir espolsar els elements tèxtils bruts i evitar posar la roba de llit o 
tovalloles al terra. 

✔ S’ha d’evitar oferir el servei de minibar si no es pot garantir la seva neteja entre 
clients.

 
Més informació:
Què es pot fer en municipis de fase 2 – video 
Preguntes més freqüents dels establiments turístics
Mesures per a la reducció del contagi per coronavirus en hotels i apartaments
Mesures per a la reducció del contagi per coronavirus en serveis de restauració
Recomanacions en sistemes de ventilació i climatització
Seguretat alimentària
Neteja d’es  tabliments i locals   de concurrència humana  
Posar i treure la mascareta correctament
Preguntes més freqüents sobre el coronavirus
Empreses: informació i ajuts
Ordre   SND/414/2020, de 16 de ma  ig, per a la flexibilització de determinades   
restriccions en l’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat d’alarma en 
aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat  .  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/post-novetats-desconfinament-fase2.mp4
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.les3viles.cat/coronavirus/empresa-informacio-i-ajuts/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/seguretat-alimentaria/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Restaurantes.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Hoteles.pdf
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/turisme/#distribuidora_b8934657-6d42-11ea-8b7c-005056924a59_11


Pla per a la transició cap a una nova normalitat: guia de la fase 2
 

Material gràfic:
Novetats sobre el desconfinament – fase 2
Fase   2   desconfinament- Restauració i hostaleria  
Rentat de mans amb sabó
Rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques
Mesures de prevenció per evitar el contagi
Material divulgatiu hosteleria

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-hosteleria.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-ciutadania-mesures-prevencio-propagacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconf-fase1-restauracio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconf-fase1-restauracio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconf-fase1-restauracio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/novetats-desconfinament-fase2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Plan_Transicion_Guia_Fase_2.pdf

