
FASE 1

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

Poden obrir els hotels i habitatges d’ús turístic en fase 1?
Si, poden obrir amb limitacions:

✔ Zones comunes tancades
✔ Ascensors i muntacàrregues amb límit d’ús d’una persona excepte que hi pugui 

haver 2 m de separació.
✔ Servei de restauració només per als clients allotjats
✔ No es permet l’ús de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, 

discoteques, salons d’esdeveniments i espais que no siguin imprescindibles per 
a l’hostatge.

✔ 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 vivendes. 

✔ 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. 

Això vol dir que es poden agafar hostes només dels municipis de Barcelonès Nord, 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 i el Vallès Oriental. 

Les poblacions de procedència poden ser: 

Barcelonès Nord: Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
El Maresme: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, el Masnou, Mataró, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, 
Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.



Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, 
Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixach, Palau-
Solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda, 
Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Vallès Oriental: Aiguafreda, L’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 
Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, El Figaró i Montmany, Fogars 
de Montclús, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, Gualba, La Llagosta, 
Llinars del Vallès, Lliçà d’Amunt, Llicà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, 
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de 
Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Eulàlia de 
Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, 
Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès.

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:
Posar i treure la mascareta correctament
Neteja d’es  tabliments i locals   de concurrència humana  
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
Preguntes més freqüents dels establiments turístics
Preguntes més freqüents sobre el coronavirus
Subvencions per a professionals del sector turístic
Flexibilització de restriccions per a hotels i establiments turístics (articles 44 a 46)
Empreses: informació i ajuts

Material gràfic:
Novetats sobre el desconfinament en fase 1
Fase 1 desconfinament- Restauració i hostaleria
Rentat de mans amb sabó
Rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques
Mesures de prevenció per evitar el contagi

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
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/novetats-desconfinament-fase1.pdf
https://www.les3viles.cat/coronavirus/empresa-informacio-i-ajuts/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/emo_canal_intern/faq/ajuts-empreses/professionals-i-microempreses/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/turisme/#distribuidora_b8934657-6d42-11ea-8b7c-005056924a59_11
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://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

