NOTA INFORMATIVA DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2020, DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA,
INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, SOBRE LES MESURES PREVENTIVES EN MATÈRIA
D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES, ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I
ESTABLIMENTS PÚBLICS, PER A LIMITAR LA PROPAGACIÓ I CONTAGI PEL COVID-19.

El dissabte 14 de març de 2020 es va publicar en el BOE el Reial decret 463/2020, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquest estat
d'alarma ha estat prorrogat posteriorment.
El proppassat 17 de març, es va informar per part d'aquesta Conselleria que els establiments amb
llicència de forn, fleca o similars, que comptaren, al seu torn, amb servei de cafeteria, només
funcionarien en l'activitat de venda i despatx de pa i altres productes d'alimentació, però no com a
cafeteria.
Davant els dubtes i interpretacions que s'han plantejat sobre aquest tema, sobre si un forn o fleca
pot vendre café o altres begudes per a emportar, informem:
1.- Reiterar que un forn o fleca amb servei de cafeteria només pot funcionar en la seua activitat de
venda i despatx de pa i altres productes d'alimentació, i no com a cafeteria, sempre que es respecten
les mesures de seguretat indicades en l'article 10.2 del RD 463/2020. S'entén per servei de cafeteria
l'activitat que es desenvolupa en la zona de taules i cadires destinada al consum de café, begudes
i/o aliments, que se servisquen als clients per a ser presos en el mateix local.
2.- Un forn o fleca que compte amb servei de café i altres begudes no podrà, per tant, mantindre
obert el seu servei de cafeteria en els termes indicats en el punt anterior. No obstant això, açò no és
obstacle perquè, com a complement de la seua activitat principal (venda i despatx de pa i altres
productes) sí que puga, així mateix, vendre café i altres begudes, sempre que aquests es destinen
al seu consum fora de l'establiment, es mantinguen les distàncies de seguretat entre clients en el
moment de la compra, s'eviten aglomeracions entre aquests, i el local compte amb autorització per
a aquesta comesa anterior a la declaració d'alarma.
3.- Només es permetrà, en conseqüència, la venda per a portar de café i altres begudes al costat de
productes que habitualment es dispensen en un forn / fleca, donat que, altrament, s'estaria vulnerant
l'article 10.4 del RD 463/2020, a tenor del qual: “se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració,
podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili”.
4.- En aquest context, per a qualsevol dubte, continuem estant a la seua disposició en la Conselleria
de Justícia, Interior i Administració Pública, a través de l'adreça de correu electrònic:
espectaculosvalencia@gva.es.
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