Venda i repartiment de menjars a domicili de forma provisional
Procediment pel qual aquells establiments amb llicència o títol habilitant per a qualsevol activitat de restaurant, bar restaurant o elaboració de
menjars, que degut a l’estat d’alarma per la Covid-19 han de romandre tancats, i vulguin elaborar aliments i plats preparats per a la seva entrega
al domicili dels clients.

QUI EL POT DEMANAR
Aquells establiments amb llicència o títol habilitant per a qualsevol activitat de restaurant, bar restaurant o elaboració de menjars, que degut a
l’estat d’alarma per la Covid-19 han de romandre tancats

COM ES POT TRAMITAR
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de
l'aplicació.

TRAMITAR
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Heu d'indicar les dades de l’establiment al camp 'Exposo' de la sol·licitud
Caldrà consultar a la Delegació d’Hisenda si és necessari efectuar modificacions a nivell fiscal

IMPRESOS ASSOCIATS
Recomanacions per al repartiment a domicili
Guia desenvolupament activitat comercial a distància

QUÈ PASSA DESPRÉS
Un cop rebuda la seva petició el departament responsable farà la tramitació i es posarà en contacte amb vosaltres.

MÉS INFORMACIÓ
Condicions de prevenció:
En el marc de les mesures de contenció de la transmissió del COVID-19, es recorda als titulars de les activitats alimentàries minoristes de la ciutat
que optin per fer repartiment a domicili, la necessitat d’extremar el compliment de les normes generals de seguretat alimentària i tenir en compte
les següents recomanacions:
Eviteu la contaminació dels aliments
Tots els aliments, i en especial les fruites i verdures, s’han de lliurar protegits per evitar qualsevol contaminació. Els envasos utilitzats han de ser
aptes per a l’ús alimentari.
Garantiu la cadena del fred
Els productes refrigerats i congelats, s’han de repartir en el menor temps possible, i mai superar les dues hores de transport. Els productes
congelats s’han de transportar sempre en bosses isotèrmiques.
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Garantiu la higiene personal i les bones pràctiques
El personal que efectua el repartiment ha de rentar-se les mans sovint. És molt recomanable facilitar als treballadors un sistema de desinfecció a
base d’alcohol per possibilitar la higiene freqüent de mans.
Eviteu la contaminació creuada entre els aliments o els seus envasos i possibles fonts de contaminació com les pròpies mans, objectes personals
o altres estris.
S’han de facilitar equips de protecció individuals als treballadors, tot i així, cal tenir en compte que tant els guants com les mascaretes, poden ser
un focus de contaminació, ja que amb el seu ús van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i
eliminació, així com canviar-los de forma freqüent.
Eviteu el contagi entre repartidors
En el moment de l’entrega al domicili s’ha de respectar la distància entre persones d’entre un i dos metres.
És molt recomanable afavorir el pagament previ de les comandes o al pagament amb targeta, per tal d’evitar l’intercanvi de diners, ja que pot ser
un possible focus de contaminació.
Les empreses que efectuen aquesta activitat hauran de garantir que els repartidors, quan esperen les comandes, respectin la distància de
seguretat entre un i dos metres.
A la pàgina web de l’Ajuntament (www.l-h.cat), trobareu informació actualitzada sobre el COVID-19.
A la web de salut podeu trobar diferents documents d’interès.
En relacionem alguns:
• Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments per a la prevenció de coronavirus.
• Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus
• Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic per a la prevenció de coronavirus
• Recomanacions d’higiene per a empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus
• Recull d’altres protocols i recomanacions per a la prevenció de coronavirus (DIBA)
• Com rentar-se les mans correctament (DIBA)
• La COVID-19 i la seguretat alimentària: Preguntes i respostes (Comissió Europea)
En cas de dubtes relacionats amb la Seguretat Alimentària podeu trucar al teléfon que trobareu indicat al final o enviar un correu a
higienealisalut@l-h.cat.
En cas de dubtes relacionats amb la tramitació de la modificació del títol habilitant podeu enviar un correu a activitats.tramits@l-h.cat.
Podeu consultar com fer la modificació de l’Impost d’Activitats Econòmiques en aquest enllaç:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/G323.shtml

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Negociat de Seguretat Alimentària
Telèfon: 93 403 29 18
Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

TRÀMITS RELACIONATS
Alta de l'idCAT Mòbil
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