CIRCULAR sobre la prestació de servei de restauració a domicili per part
d’establiment ja legalitzats per prestar aquesta mena de serveis a Sant
Fruitós de Bages
Les activitats de restauració poden prestar els mateixos serveis que tenen
autoritzats al seu establiment en forma de lliuraments a domicili, segons
les consideracions que s’exposen seguidament.

Les activitats incloses a la Llei 16/2015 es troben classificades en diferents codis segons
la tipologia d’activitat d’acord amb la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques
(CCAE), i en dos annexos en funció del seu règim d’intervenció administrativa:
declaració responsable (annex I) i comunicació prèvia (annex II).
Les activitats de restauració incloses a les taules de classificació de la Llei 16/2015 1, es
troben codificades en funció de la CCAE 2 que estableix diferents nivells de classificació
en seccions, divisions, grups i classes, en sentit descendent.
En el cas en concret de les activitats de restauració, aquestes es troben classificades
en:



Secció: I. Hostaleria.
Divisió: 56. Serveis de menjar i begudes.

Dins la citada divisió, les activitats de restaurant es troben englobades dins el grup 561.
Restaurants i establiments de menjar, el qual disposa d’una única classe amb la mateixa
descripció: 5610. Restaurants i establiments de menjar.
En aquest cas, no es preveu el supòsit del règim d’intervenció administrativa de
declaració responsable que contempla la Llei 16/2015, i en conseqüència totes estan
sotmeses al règim de comunicació prèvia, amb una limitació màxima de superfície de
fins a 500 m2 i aforament de fins a 500 persones (cal recordar que si es superen algun
dels llindars anteriors, les activitats es troben sotmeses al règim de llicència municipal
d’espectacles i establiments oberts al públic, d’acord amb la Llei 11/2009 i el Decret
112/2010).
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https://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/Taula_de_classificacio_dactivitats_Llei_s
implificacio.pdf
2 https://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=1&V1=87&lang=es

Si es consulta la nota explicativa de la CCAE referent a la classe 5610. Restaurants i
establiments de menjar 3 que contempla la Llei 16/2015, s’indica el següent (ressaltat en
negreta i subratllat el què es considera com a destacable):
“(...) Aquesta classe comprèn:
- La venda de menjars als clients, amb servei o autoservei, en un local o a domicili, inclouen
els menjars preparats i servits per al consum immediat adquirit en vehicles de motor o carrets
sense motor, com ara:
o Restaurants.
o Restaurants autoservei.
o Cafeteries.
o Establiments de menjar ràpid, com ara les hamburgueseries.
o Lliurament de pizzes.
o Establiments que ofereixen menjar per emportar-se'n.
o Venedors ambulants de gelats.
o Venedors ambulants de menjar.
o Preparació de menjar en parades de mercat.
Aquesta classe comprèn també:
- Les activitats de restaurants i bars relacionades amb el transport, prestades per unitats
diferents.
Aquesta classe no comprèn:
- La venda al detall d'aliments mitjançant màquines expenedores (vegeu 4799).
- L'explotació de concessions del servei de restauració (vegeu 5629).(...)”

Per tant, les activitats de restauració incloses al grup o codi 561. Restaurants i
establiments de menjar de la Llei 16/2015, poden efectuar serveis a domicili del
client, tal i com contempla la nota explicativa de la CCAE, ja que l’article 10.3 del Reial
Decret 463/2020 únicament en suspèn la seva obertura al públic en els propis
establiments. D’altra banda, l’article 10.4 del RD 463/2020 confirma el citat supòsit, ja
que estableix que es permet a les activitats de restauració de prestar els seus serveis
exclusivament amb entrega a domicili del client.
En tot cas, per efectuar serveis a domicili caldrà donar compliment a les següents
condicions higièniques i sanitàries pel transport de productes alimentaris a
temperatura regulada per a repartiment:
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=e9f5d25a-ccab-4fea-bcbf693c4253daf2&groupId=713456.
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http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5610

Altres supòsits i consideracions:
D’altra banda, la Llei 16/2015 preveu altres classificacions o codis per a les activitats de
restauració distintes de les anteriors, i incloses dins la divisió “56. Serveis de menjar i
begudes”. En concret, contempla els següents grups:
a) 562. Provisió de menjars preparats. Que inclou segons la CCAE dues classes:


5621. Provisió de menjars preparats per a celebracions 4.
La qual segons la nota explicativa de la CCAE compren les activitats de
restauració proveïdores de menjar preparat, elaborat en un establiment
central per consumir-los en altres instal·lacions indicades pel client i per un
esdeveniment determinat (banquet, boda, festes o altres celebracions). En
aquest sentit, es podria incloure dins la citada classe els tallers de càtering,
o altres assimilables.



5629. Altres serveis de menjars 5.
La qual segons la nota explicativa de la CCAE compren les activitats de
restauració proveïdores de menjar preparat, elaborat en un establiment
central però subjectes a un contracte amb un client i per un període temporal.
En aquest sentit, es podria incloure dins la citada classe: serveis de
restauració per a companyies de transport (aèries, ferroviàries, etc),
concessions de servei de restauració en instal·lacions esportives;
concessions de cantines o cafeteries de fàbriques, oficines, hospitals,
escoles; entre d’altres assimilables.

b) 563. Establiments de begudes. Que inclou segons la CCAE una única classe:


5630. Establiments de begudes 6. Que segons la nota explicativa de la CCAE
comprèn el següent (ressaltat en negreta i subratllat el què es considera com
a destacable):
“(...) - Les activitats de venda de begudes per al consum, normalment en el local,
amb la possibilitat d'algun tipus d'entreteniment, efectuades en establiments com
ara:
o Bars.
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https://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&V3=5621
https://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&V3=5629
6 https://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5630
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o Tabernes.
o Salons bar.
o Discoteques (on l'activitat predominant és servir begudes).
o Cerveseries.
o Cafès.
o Bars de sucs de fruites.
o Venedors ambulants de begudes. (...)”

D’acord amb l’indicat en el punt anterior, i pel que fa al repartiment de menjar a domicili,
cal efectuar les següents consideracions:


5621. Provisió de menjars preparats per a celebracions. La pròpia definició
de la tipologia d’establiment preveu elaborar el menjar preparat en un
establiment central, per consumir-lo en altres instal·lacions indicades pel
client. No obstant, l’article 7.1 del RD 463/2020 limita la llibertat de circulació
de les persones i únicament en permet la seva circulació de forma individual
en certs supòsits concrets, en conseqüència no es permet portar a terme
celebracions (banquets, bodes, festes o altres d’anàlegs). Tanmateix, no
s’exclou que aquests establiments pugui efectuar el citat servei a domicili o
en l’àmbit domèstic del client, i de la mateixa manera que es preveu en el cas
dels restaurants (classe 5610).



5629. Altres serveis de menjars. Es tracta d’establiments que es podrien
assimilar a les consideracions indicades anteriorment per als de la classe
5621. Donat que segons la nota explicativa de la CCAE, es permet la
preparació de menjars en una unitat central, i en cap cas s’exclou un possible
servei a domicili o en l’àmbit domèstic del client, de la mateixa manera que
es preveu en el cas dels restaurants (classe 5610).



5630. Establiments de begudes. La definició inclosa a la nota explicativa de
la CCAE, indica que aquest tipus d’activitat s’efectua normalment en el local.
No obstant, no s’exclou que es pugui efectuar el citat servei a domicili o en
l’àmbit domèstic del client, de la mateixa manera que es preveu en el cas
dels restaurants (classe 5610).

Per tant, d’acord amb l’indicat en l’apartat anterior, les activitats de restauració
incloses als grups o codis 562 i 563 de la Llei 16/2015, poden efectuar serveis a
domicili del client, ja que l’article 10.3 del Reial Decret 463/2020 únicament en suspèn
la seva obertura al públic en els propis establiments. A més, l’article 10.4 del RD
463/2020 confirma el citat supòsit, ja que estableix que es permet a les activitats de
restauració de prestar els seus serveis exclusivament amb entrega a domicili del client.

En tot cas, per efectuar serveis a domicili caldrà donar compliment a les següents
condicions higièniques i sanitàries pel transport de productes alimentaris a
temperatura regulada per a repartiment:
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=e9f5d25a-ccab-4fea-bcbf693c4253daf2&groupId=713456.
D’altra banda, cal recordar la distinció entre bars, restaurants i salons de banquets que
especifica l’Annex I.IV del Decret 112/2010 7, i que bàsicament es diferencia en el tipus
de menjar que s’ofereix entre d’altres qüestions complementàries:
“(...) a.1) Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador
i cuina per tal d'oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars,
mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local
.
a.2) Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar
de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans.
a.3) Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix, mitjançant preu, els
serveis de restaurant i de bar previstos en els dos apartats anteriors.
a.4) Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants o establiments
exclusivament especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb
aquesta finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d'actes
socials en data i hora predeterminats.
En les activitats d'aquest apartat es poden realitzar d'altres complementàries amb música de
fons ambiental, de ball i altres actuacions en directe, sempre que el local compleixi les
condicions de seguretat i d'insonorització, i estigui degudament autoritzat. Aquesta activitat
es pot dur a terme en un local tancat o en espais a l'aire lliure. (...)”
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