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PRESENTACIÓ  

 

L’impacte del confinament en el sector cultural i festiu ( companyies 
d’espectacles, grups musicals..) com també totes aquelles empreses de serveis 
de so , lloguer infraestructures ...) han vist suspeses totes les activitats 
previstes i es troben en la incertesa d’una temporada d’estiu en la qual els 
principals contractants, els ajuntaments, tenim davant una gran incertesa 
envers la programació d’actes festius, agreujada per les recents notícies de 
rebrots i confinaments territorials propers a casa nostra. 

Davant de la possibilitat de poder dur a terme algunes de les activitats 
programades per aquest estiu i amb l’objectiu de posar totes les mesures 
possibles per a garantir la seguretat , tan de la població, com de les persones 
treballadores (tècnics i artistes) i de les associacions i grups de  grups de 
persones voluntàries que any rere any participen activament en els actes 
d’estiu es proposa aquest protocol, el qual recull les mesures bàsiques per 
resoldre les principals problemàtiques que representa  la represa  d’aquests 
tipus d’actes. 

Per altra banda el món cultural es nodreix també de la iniciativa del món 
associatiu, que al llarg de l’any porta a terme una tasca cultural de difusió i 
promoció de la cultura, amb moltes activitats programades.  

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del moment i a les 
incerteses sobre el desenvolupament de l’activitat cultural, ja sigui la 
impulsada des de l’Ajuntament, com des del món associatiu,   des de 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar hem elaborat un protocol  que recull uns 
requisits de caire essencial i sanitari, que caldrà tenir present per a tots i 
cadascun dels actes que es portin a terme  així com el detall de mesures per a 
cada acte, ja que aquests tenen característiques diferenciades que fan 
necessària aquesta concreció.  

Aquest document de recomanacions apel·la a la responsabilitat de col·lectius i 
les persones a les  quals  s’adreça  i  a  la  seva  potestat  d’establir   altres  
mesures  de   manera  consensuada  amb  l’objectiu  de  vetllar   per  la salut 
pública i la solidaritat. 

Per últim, tenint en compte la situació actual, cal destacar que les mesures i 
recomanacions recollides estaran supeditades a la situació epidemiològica i a 

les restriccions que puguin determinar les autoritats locals o la Generalitat de 
Catalunya, en cada cas. 



 

REQUISIST, RECOMANACIONS I MESURES QUE HAURAN DE CUMPLIR 
LES ACTIVITATS DE CAIRE CULTURAL , ADREÇADES AL PÚBLIC, 
MENTRE DURI LA SITUACIÓ DE RISC DE CONTAGI.  

 

REQUISITS i RECOMANACIONS ESSENCIALS  

1. Activitats reservades per sessions o franges horàries. 
La necessitat de reserva prèvia cal que es comuniqui amb insistència, ja 
que és la millor manera de mantenir limitats els aforaments de les 
activitats que es desenvolupen en espais interiors i que no hi hagi 
aglomeracions a l’entrada. 
La reserva prèvia ha d’incorporar la recollida de dades de contacte    
(telèfon i correu electrònic) per fer possible la comunicació en cas 
d’identificació de casos positius, sempre dins del marc de la Llei Orgànica 
de Protecció de dades. 

2. Espais delimitats, amb accessos diferenciats per entrades i 
sortides, Organització de cues respectant la distància física 
recomanada en cada moment, circuits definits i augment del personal 
de seguretat, control i acomodació. 
L’obertura de portes es realitzarà amb el temps suficient per permetre 
un accés esglaonat. La sortida del públic es realitzarà també de forma 
esglaonada per zones o fileres, garantint la distància entre les persones.  

3. Aforament respectant les condicions acumulatives: limitació a 
l’aforament màxim permès en cada moment i situació pre-establerta del 
públic respectant la distància física recomanada – 1’5 metres en general 
– 2’5 m2 d’espai de seguretat 

4. Horaris delimitats entre les 9.30 del matí i les 00.00 h. Fora 
d’aquest horari tan sols es podran realitzar activitats extraordinàries 
prèviament planificades. Planificació per sessions, espectacles o franges 
horàries, d’aproximadament dues hores amb temps entre sessions per a 
la desinfecció. En aquest cas, i de forma excepcional, es podrà allargar 
l’horari nocturn fins les 02.30 h. 

5. Senyalística de suport  amb les mesures preventives, de circulació i 
respecte de distància física, així com la utilització d’elements de 
protecció. L’organització haurà de vetllar per el subministrament 
d’aquest material i garantir-ne l’ús de totes les persones assistents.  

PAUTES  GENERALS DE CARÀCTER SANITARI  

1. Reforçar la neteja de tots els lavabos i wc públics, augmentant-ne la 
freqüència i utilitzant productes desinfectants adequats. 
Especialment cal garantir que sempre disposen de sabó, paper i solució 
hidroalcohòlica. ( veure mesures de neteja, desinfecció i ventilació. Pàg. 
5) 



En el cas d’actes a la via pública, on es solen usar WC químics i atès els 
aforaments seran més reduïts, caldrà reduir el nombre de cabines i 
pensar en un procediment que garanteixi la desinfecció constant.  

2. Caldrà establir procediments de neteja i desinfecció freqüent de 
totes les superfícies i elements que es toquen amb freqüència ( 
baranes, manetes de portes, botons d’ascensors...). 

3. Caldrà tenir especial atenció als col·lectius vulnerables ( gent gran, 
gent que manifesti afectacions respiratòries i cardiovasculars, 
embarassades... ) . en la mesura que sigui possible caldrà situar-los en 
els espais més resguardats de la circulació del públic, i sí és possible, 
tenir zones especialment reservades. 

4. En el cas d’activitats adreçades a infants caldrà pensar en 
estratègies específiques per reforçar el respecte a la distància 
física i evitar els contactes físics. Reforçar amb equips de 
monitors/es – dinamitzadors/es que vetllin especialment per aquesta 
finalitat. 

5. Cal reforçar la neteja dels vestuaris, camerinos, zones on es 
canvien les companyies o les colles.  

6. Tots els artistes, colles, companyies i altres participants, han de 
presentar els seu pla de prevenció davant dels contagis que 
inclogui la referència a la desinfecció dels seus materials. 

7. S’ha de reforçar la protecció de personal tècnic i artistes amb 
elements com guants d’un sol ús, dutxes, rentamans, gel 
hidroalcohòlic...  

 

MESURES DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ EXIGIBLES EN 
ACTES I ESPECTACLES CULTURALS EN ESPAIS TANCATS I A L’AIRE 
LLIURE  

El titular de l'activitat ha d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i 
desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels teatres, 
auditoris, establiments, locals i espais a l'aire lliure. 

1. Els teatres, auditoris, establiments, locals i espais a l'aire lliure han de 
posar a disposició del treballadors i del públic dispensadors de gels 
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats 
pel Ministeri de Sanitat, a l'entrada de l'establiment, local o espai, i hauran 
d'estar sempre en condicions d'ús. 
 

2. S'ha de realitzar una neteja, desinfecció i ventilació de les sales tancades i 
dels recintes a l'aire lliure abans de cada representació de l'espectacle. En 
el cas de realitzar diverses funcions, abans de cadascuna d'elles haurà a 
procedir a una nova desinfecció prèvia a l'entrada de públic a la sala o al 
recinte a l'aire lliure, en els termes assenyalats en aquest protocol. 
3. Quan acabi la jornada i després de la neteja, desinfecció i ventilació, els 
espais quedaran tancats per garantir que es mantenen higienitzats fins  a  
l’inici  de  la  jornada  següent. 



4. La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a terme a l'inici de cada 
representació, així com després dels intermedis o pauses, amb una atenció 
especial a la seva ventilació. 

4.1. En el cas de lavabos portàtils, cal garantir que el proveïdor 
realitzarà la higienització dels elements en les mateixes 
condicions que s’expressen al punt anterior. Per les seves 
característiques, s’aconsella restringir-ne l’ús tant com sigui 
possible. 

4.2. Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel       
hidroalcohòlic amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

4.3. La capacitat màxima dels lavabos s’anunciarà visiblement a 
l’entrada. L’ús serà individual, excepte en aquells supòsits 
de persones que puguin necessitar assistència, a les quals 
es permetrà la utilització també per la seva acompanyant. 
En el cas que els lavabos superin els 4m2, i que comptin 
amb més d’una cabina/urinari, l’ocupació màxima serà 50% 
del nombre de cabines/urinaris. Caldrà mantenir durant l’ús 
una distància d’1,5 metres o el seu equivalent en superfície 
de 2,5m2. 

4.4. Es senyalitzarà una línia per a la cua, amb indicació de la 
distància física de seguretat. 

  

5. En les tasques de neteja i desinfecció dels espais es prestarà especial 
atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més 
freqüents, d'acord amb les següents pautes: 

5.1 S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) 
acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb 
activitat virucida que es troben al mercat i que han estat 
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús 
d'aquest producte es respectaran les indicacions de 
l'etiqueta. Les mesures de neteja i desinfecció hauran de 
contemplar les especificitats dels espais en què es 
desenvolupa l’activitat: 
o Activitats en espais patrimonials protegits: mesures 
d’higiene i desinfecció compatibles amb la preservació dels 
béns patrimonials i aprovades per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. 

5.2 El pati de butaques els seients/butaques es netejaran abans 
de cada funció amb solucions desinfectants adients a les 
característiques dels materials que les componen. 

5.3 Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i 
els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma 
segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans. 

5.4 Les mesures de neteja, desinfecció i ventilació s'estendran 
també a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, 
taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. 

5.5 La neteja i desinfecció es durà a terme en les màximes 
condicions que ventilació que pugui proporcionar l’espai o 
equipament. 

 



6.Es recomana conscienciar l’equip de treballadors/es per tal que donin 
compliment al protocol de seguretat, higiene, distanciament físic, control 
d‘accés i concentració de persones, i que faci el seguiment del compliment de 
les mesures. 
 
7.Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de 
desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments 
d’àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis 
relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum d’aliments i 
alimentaria (tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre 
Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP). 

 
8.Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació 
respectarà la seguretat de les persones i el medi ambient. 
 
9.La ventilació s’ha de fer de manera periòdica i com a mínim tres vegades al 
dia per espai de 10 minuts, i sempre abans de cada nova funció.  

 
MESURES D’INFORMACIÓ AL PÚBLIC  

1. Cartelleria i/ retolació indicativa de les condicions de capacitat 
màxima  i de les mesures de protecció , higiene  i desinfecció que 
es prenen a l’espai. 

2. Senyalització horitzontal dels itineraris que han de seguir-se, amb 
indicació de les distàncies de seguretat en els àmbits de guixeta, 
lavabos, espais comuns. 

3. Missatges informatius de les mesures de protecció de les 
persones assistents: ús de mascaretes, rentat de mans, ús de gel 
hidroalcohòlic, pautes d’entrada i sortida i manteniment de la distància 
de seguretat.  

4. Documentació tipus infografia relacionada amb la COVID-19 amb 
recomanacions d’higiene i la importància del rentat de mans , com la 
d’altra mena com les mesures a emprendre en cas de sospita de 
possibles símptomes ( dades de contacte de l’organització per a 
comunicar-ho). 

5. Advertiment que no podran accedir persones amb símptomes de 
COVID-19, o aquelles que hagin estat en contacte directe amb una 
persona malalta ( en els darrers 14 dies). 

6. No hi haurà fulletons ni díptics ni altres elements tàctils a 
disposició del públic. 

7. En els espectacles es recomana que no hi hagi pauses intermèdies. En el 
cas que sigui imprescindible, aquest descans haurà de tenir la durada 
suficient per a fer les entrades i sortides esglaonades del públic.  

8. El guardarroba i la consigna no estan permesos.  

 

 

 



EN ACTES A LA VIA PÚBLICA  

1. Evitar l’efecte crida general. Tots els actes han de realitzar-se amb 
reserva prèvia remarcant, en tota la comunicació, que només tindran 
accés les persones amb reserva. Es recomana  conservar en un registre 
les persones assistents a cada sessió per avisos en cas d’identificació de 
casos positius.  

2. En cas d’itineràncies tota la comunicació ha de contemplar que són 
actes per a ser contemplats des dels balcons, finestres, terrats... 

3. Es descarta la realització d’actes en els quals el contacte entre 
les persones integrants sigui imprescindible.  

4. Cal pensar actes d’una dimensió mitjana, amb un perímetre amb 
accessos ben marcats. Diferenciat entrada i sortida i definint la circulació 
interior. 

5. L’aforament haurà de complir dues condicions: aforament màxim 
permès en cada moment i públic amb la situació fixada 
(preferentment amb seients) respectant la distància física. 

6. Els accessos s’hauran de realitzar en zones de cues organitzades 
amb catenàries o cintes d’abalisament per mantenir la distància física. 

7. S’ha d’implementar la desinfecció dels espais com: back stage, 
zones d’arrancada i arribada d’itineràncies, espais escènics, WC i 
similars. Igualment caldrà desinfectar els material tècnic ( micròfons, 
taules de so ...) . 

8. En espais a l’aire lliure , el nombre d’assistents permesos s’ajusta 
als paràmetres següents:  

- Com a norma general s’ha de garantir la distància física 
interpersonal de seguretat equivalent a una superfícies de 
seguretat de 2,5 m 2 

- Aquesta distància pot rebaixar-se en el cas que es compleixin les 
següents condicions: 

 - Es faci obligatori l´ús de mascareta. 
          - Es porti un registre de les persones o hi hagi una     
           preassignació de localitats.  
 
S’estableixen espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i 
sortida independents (no permeables entre si) que han de ser 
d’un màxim de 2.000  persones o fins a 3.000  persones quan se 
situïn en seients presassignats. 
 
Cal preveure mesures de circulació de les persones assistents que 
evitin les aglomeracions en els creuaments i els punts de més 
afluència.  

 
 
 



EN ACTES EN ESPAIS TANCATS 
 
En els espais tancats , el nombre màxim de persones assistents o 
participants permeses s’ajusta als paràmetres següents:  
 
1. Com a norma general s’ha de garantir la distància física interpersonal 
de seguretat equivalent a una superfícies de seguretat de 2,5 m 2 

2. La superfície per persona no podrà ser mai inferior a 1m2 en un edifici 
o espai tancat, corresponent a 1 metre de distància mínima entre 
persones. Aquesta distància no serà necessària en grups de persones de 
contacte habitual però si entre els grups.  

Aquestes distàncies afecten també a l’ocupació dels seients.  

3. S’estableixen espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i 
sortida independents (no permeables entre si) que han de ser d’un 
màxim de 1.000  persones o fins a 2.000 persones quan se situïn en 
seients preassignats. 

 

4. Aquesta distància pot rebaixar-se en el cas que es compleixin les 
següents condicions: 

-   Es faci obligatori l´ús de mascareta. 
- Es porti un registre de les persones o hi hagi una                
preassignació de localitats.  
- Es prevegin mesures de circulació de les persones assistents que 
evitin les aglomeracions en els creuaments i els punts de més 
afluència.  

  

 



ENTITATS I ASSOCIACIONS QUE PORTEN A TERME 
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS.  

REQUISISTS I RECOMANACIONS PER A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS  MENTRE DURI LA SITUACIÓ DE RISC 
DE CONTAGI.  

Per tal de poder dur a terme l’activitat, amb caràcter excepcional i durant el 
període de represa, les associacions culturals es regularan com a grup de 
convivència habitual, i per tant els grups quedaran exempts  de la distància 
interpersonal de seguretat i l’ús de mascareta, durant la realització  de 
l’activitat. 
 
Per afavorir la contenció i establir la concreció del grup, s’estableix una 
limitació de 20 persones (que podrà ser reduït per les autoritats sanitàries en 
funció del tipus d’activitat o situació epidemiològica). 
 
Les condicions que hauran de complir les persones associades per a assolir la 
condició de grup de convivència són les següents en funció del tipus l’activitat: 

 
ACTIVITATS AMB RELACIÓ CONTINUADA, SENSE CONTACTE FÍSIC 

 1. Les persones que participin hauran de ser membres de l’entitat. 

2. Si participen persones alienes a l’entitat , no podran superar el 20 % 
del total, i caldrà dur un registre de contacte d’aquestes persones  

 
  

ACTIVITATS AMB CONTACTE FÍSIC O IMPOSSIBILITAT DE 
MANTENIR         1,5 m.  DE DISTÀNCIA FÍSICA. 

 1. Les persones que participin hauran de ser membres de l’entitat.  

2. L’associació durà un registre dels seus membres , que hauran de 
presentar  una declaració individual responsable.( Annex 1) 

3. L’associació durà un registre dels membres que participen a 
 l’activitat. Aquest registre haurà de contenir ( data, lloc, nom i  cognoms 
i telèfon de contacte). 

4. En el cas de que de manera esporàdica hagin de participar persones 
 alienes a l’entitat a l’activitat , aquestes no podran superar el 10 %  del 
total i caldrà que hagin superat les proves ( homologades pel 
 departament de salut ) del COVID-19. 

 
 



MESURES PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DE LA INFECCIÓ DEL COVID -19   
 

Mesures de protecció de caràcter individual i col·lectiu de caràcter 
general:  
 
Amb caràcter permanent caldrà: 

1. Fomentar la higiene freqüent de mans. 

2. Higiene de símptomes respiratoris ( evitar tossir directament a l’aire, 
tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evitar tocar-se la boca, 
nas, ulls. 

3. Manteniment dels grups de convivència habitual el més estables 
possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la 
multiplicació de possibles cadenes de transmissió. 

4. Es recomana poder mantenir la distància física a 1,5m. i l’espai de 
seguretat de 2,5m2, sempre que en l’activitat participin persones alienes 
al grup de convivència.  

5. Caldrà adequar els espais per a les persones associades amb situació 
de vulnerabilitat per tal de minimitzar aquesta vulnerabilitat. 

6. L’accés a zones comunes haurà de ser organitzat i coordinat per a garantir el 
distanciament físic. 

6.1 En el cas que per els assajos calgui usar vestuari i indumentària 
caldrà desinfectar-la diàriament entre 60 i 90 graus. 

6.2 En el cas d’usar mobiliari i altres elements d’atrezzo , també caldrà 
desinfectar-lo diàriament.  

6.3 Ús de cubell tancat per a tirar mascaretes. 

6.4  En el cas que una persona associada, o membre del grup de 
convivència habitual, participi d’alguna de les activitats programades i 
s’identifiqui que mostri simptomatologia associada a la malaltia 
COVID-19, s’assegurarà l’ús correcte de mascareta quirúrgica , la 
higiene de mans i se n’aplicarà la derivació als serveis sanitaris amb 
rapidesa per tal de garantir la seva seguretat i la de tothom. 

Mentre la persona associada no sigui diagnosticada, les altres persones 
podran continuar portant a terme l’activitat, extremant les mesures. 

En cas que es confirmi el cas positiu, es durà a terme l’estudi pertinent i 
es farà el seguiment de contactes, i es prescriuran les quarantenes 
domiciliàries, si s’escau, d’acord amb les prescripcions sanitàries.  

7. Caldrà garantir el gel hidroalcohòlic a les persones associades que 
participen a l’activitat.  

8. Donada la impossibilitat d’assegurar la neteja i desinfecció dels wc abans i 
després de cada activitat no es podrà fer ús dels wc de l’equipament. 

9. L’entitat haurà de garantir la ventilació abans i després de fer ús de 
l’espai per a l’activitat.  



Mesures de protecció addicionals  per a persones associades que 
pertanyen a col·lectius d’especial vulnerabilitat 

 

Es consideren persones en situació de vulnerabilitat aquelles que presenten les 
següents malalties o situacions: malalties cardis-vasculars, hipertensió , 
diabetis, malalties hepàtiques o renals cròniques, immunodeficiència, càncer, 
embaràs i persones de més de 60 anys. 
 

1. Es recomana poder mantenir la distància física a 1,5m. i l’espai de 
seguretat de 2,5m2 , sempre que en l’activitat participin persones alienes al 
grup de convivència.  

2. Caldrà adequar els espais per a les persones associades amb situació de 
vulnerabilitat per tal de minimitzar aquesta vulnerabilitat. 

 
  
 
Mesures d’higiene i desinfecció i ventilació dels espais i equipaments 
on es porten a terme activitats culturals programades des del món 
associatiu. 

El titular de l'activitat ha d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i 
desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels espais que 
ocupa. 

1. Es recomana conscienciar les persones associades per tal que donin 
compliment  al  protocol  de  seguretat,  higiene,  distanciament  físic,  
control  d‘accés i concentració de persones, i que faci el seguiment del 
compliment de les mesures. 

2. Les associacions han de posar a disposició de les persones associades 
dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat 
virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l'entrada de 
l'establiment, local o espai, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

3. Advertiment de l’ús de mascareta  quirúrgica,  per  donar  compliment  
a  la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten 
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Cal 
seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada d’acord 
a l’establert a la pàgina de Salut  
 Cal tenir presents, a més, les condicions següents: 

3.1 Ús per persones de 6 anys en endavant  
3.2 No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun 

tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure 
agreujada per la utilització de la mascareta. 

3.3 Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, 
no disposen  d’autonomia  per  treure’s   la   mascareta   o   bé   
presenten   alteracions de conducta que facin inviable la seva 
utilització. 

4. La neteja anirà a càrrec del titular de l’equipament / espai. S'ha de 
realitzar una neteja, desinfecció i ventilació de les sales tancades i dels 
recintes a l'aire lliure abans de cada reunió, assemblea, trobada, 
assaig, actuació, etc. En el cas de realitzar diverses sessions, abans de 



cadascuna d'elles  s’haurà  de  procedir  a  una   nova   desinfecció   
prèvia   a   l'entrada   de   persones, en els termes assenyalats en 
aquest protocol. 

5. Quan acabi la sessió i després de la neteja, desinfecció i ventilació, els 
espais quedaran tancats per garantir  que  es  mantenen  higienitzats  
fins  a  l’inici  de  la  sessió següent. 

6. La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a terme a l'inici i al final de 
cada sessió, amb una atenció especial a la seva ventilació  d’acord  
amb  les  recomanacions de les autoritats sanitàries. 

7. Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel hidoalcohòlic amb 
dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

8. L’aforament dels lavabos s’enunciarà visiblement a l’entrada. L’ús serà 
individual, excepte en aquells supòsits de persones que puguin 
necessitar assistència, a les quals es permetrà la utilització també per 
una persona acompanyant. En el cas que els lavabos superin els 4m2, 
i que comptin amb més d’una cabina/urinari,  l’ocupació màxima serà 
50%  del  nombre  de  cabines/urinaris.  Caldrà  mantenir  durant  l’ús  
una  distància d’1,5 m. 

9. En les tasques de neteja i desinfecció dels espais es prestarà especial 
atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més 
freqüents, d'acord amb els desinfectants i dissolucions de lleixiu. 

10. La ventilació s’ha de fer de  manera  periòdica  i  com  a  mínim  tres  
vegades  al  dia  per espai de 10 minuts, i sempre abans de cada nova 
funció. 



ANNEX 1  

MODEL FITXA DE MESURES PER ACTIVITAT/ESPECTACLE 

ACTIVITAT   

Data en què es durà a terme l’activitat  

Breu descripció del tipus d’activitat, acte, espectacle ....  

Espai:                     Espai obert       Espai tancat          

Horari:              

Aforament màxim de l’activitat / distribució del públic :  

 

PERÍMETRE / AFORAMENT 

MESURES PRÈVIES A L’ACTIVITAT  MESURES  DE PREVENCIÓ DURANT 

L’ACTIVITAT 

 

 

 

 

SITUACIÓ DEL PÚBLIC  

MESURES PRÈVIES A L’ACTIVITAT  MESURES  DE PREVENCIÓ DURANT  

L’ACTIVITAT 

  

 

 

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC  

MESURES PRÈVIES A L’ACTIVITAT  

 

MESURES  DE PREVENCIÓ DURANT 

L’ACTIVITAT 

  

 

 

 



 

PROTECCIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC. 

MESURES PRÈVIES  MESURES  DE PREVENCIÓ DURANT 

L’ACTIVITAT 

 

 

 

 

 

DESINFECCIÓ I NETEJA  

MESURES PRÈVIES A L’ACTIVITAT  

 

MESURES  DE PREVENCIÓ DURANT 

L’ACTIVITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 2  

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA 
SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER COVID-19  

Declaro sota la meva responsabilitat: 

☐ Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual 
provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i 
riscos que aquesta situació pot comportar durant el 
desenvolupament de l’activitat en què participo. Així mateix, 
entenc que l'entitat organitzadora de l'activitat no és 
responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en 
relació a la pandèmia durant l'activitat. 
☐ Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de 
prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin 
de dur a terme si apareix el cas d’una persona amb 
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el 
desenvolupament de l’activitat. 
☐ Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol 
variació el meu estat de salut compatible amb la 
simptomatologia Covid-19, així com de l’aparició de qualsevol 
cas de Covid-19 en el meu entorn familiar. 

Finalment, que amb caràcter previ a la  realització  de 
l’activitat,  declaro  que  compleixo  els  requisits de salut 
següents: 

☐ Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la 
Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
☐ Que no he conviscut o no he tingut contacte estret amb una 
persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona 
que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies  
anteriors a la realització de l’activitat. 

 
 

[Nom i cognoms, DNI/NIE i signatura de la persona participant o 
del pare/mare o tutor/tutora en cas de menors d’edat] 

  
     Data i localitat 
 
    SIGNATURA 

 

 

 



DOCUMENTS DE REFERÈNCIA  

 

Per tal de redactar aquest protocol s’han utilitzat els següents documents de 
referència:  

 

Criteris generals per a la organització d’actes culturals adaptats a 
les mesures preventives davant del COVID- 19. Institut de Cultura. 
Ajuntament de Barcelona  

 

Pla de represa del  sector cultural. Arts escèniques i musicals. 
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.  

Document aprovat pel Comitè tècnic del Pla PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en 

data 3 de juliol de 2020.  

 

Plans de represa del sector cultural. La cultura popular i les 
associacions culturals. Departament de Cultura.  

Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per 

emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 

potencial alt risc en data 17 de juliol de 2020 

 

 


