
Criteris generals per a l’ús festiu de l’espai 
urbà adaptats a mesures preventives davant 
del COVID 19

PLA D’ADEQUACIÓ D’ACTIVITAT A LES MESURES PREVENTIVES

4 de maig de 2021
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Restriccions en actes i activitats culturals, d’espectacles públics,

recreatives i esportives

Resolució SLT/1278/2021

Vigents fins el 9 de maig de 2021

• S’aixeca la limitació horària de tancament de parcs i jardins i d’àrees de jocs infantils, tenint en
compte que la mobilitat està restringida a les 22.00 hores i seguint les pautes d’ús i manteniment
aprovades pel PROCICAT per aquests espais .

• Es permeten les assemblees presencials d’entitats esportives amb l’aforament limitat al 50% i
un màxim de 500 persones. En espais oberts o bé tancats amb condicions de ventilació
reforçades, l’aforament permès és també del 50%, però amb un màxim de 1.000 persones.

• La resta de limitacions, segueixen vigents.
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DESTACAT

Recordem que no es necessària una autorització prèvia, però caldrà 
que es garanteixin les mesures que detallem a continuació.



Activitats a espais a l’aire lliure: 

• Mascareta (a partir de 6 anys)
• Sistema de neteja de mans
• Desinfecció i neteja dels elements comuns o que poden ser manipulats pels assistents.
• Aforament 2,5m2/persona. Distància mínima interpersonal 1,5m
• Límit al 50% d’aforament i màxim de 1.000 persones per sessió, assegudes i amb les mesures

de control d’aglomeracions (veure pàgina 17).
• No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes (veure pàgina 11).
• Si la normativa o pla sectorial vigent és més restrictiva, els serà d’aplicació.
• No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar

aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
• Horari de tancament a les 21:00h. com a norma general i 22.00 h. per a activitats culturals.
• S’aixeca la limitació horària de tancament de parcs i jardins i d’àrees de jocs infantils, tenint

en compte que la mobilitat està restringida a les 22.00 hores i seguint les pautes d’ús i
manteniment aprovades pel PROCICAT per aquests espais .
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Mesures i restriccions d’obligat compliment

Article 11 de la RESOLUCIÓ SLT/1278/2021

Mesures addicionals responsabilitat dels gerents/titulars de l’activitat

• Seients preassignats i registre de dades de contacte.

• Control fluxos accés i sortida independents



Activitats a espais tancats: 

• Mascareta (a partir de 6 anys)
• Sistema de neteja de mans
• Desinfecció i neteja de les instal·lacions
• Aforament 2,5m2/persona. Distància mínima interpersonal 1,5m
• Límit al 50% d’aforament i màxim de 500 persones assegudes per sessió amb bona ventilació

i 1.000 persones assegudes garantint ventilació reforçada i amb les mesures de control
d’aglomeracions (veure pàgina 17).

• No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes (veure pàgina 11).
• Si la normativa o pla sectorial vigent és més restrictiva, els serà d’aplicació.
• No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar

aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
• Horari de tancament a les 21:00h. com a norma general i 22.00 h. per a activitats culturals.
• Obertes al públic les activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb aforament del

30% i màxim 100 persones, o fins a 250 persones amb ventilació reforçada i control
d’aglomeracions. Grups màxim de 6 persones i suspesos els serveis de bar i restauració.
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Mesures i restriccions d’obligat compliment

Articles 11 i 12 de la RESOLUCIÓ SLT/1278/2021

Mesures addicionals responsabilitat dels gerents/titulars de l’activitat

• Seients preassignats i registre de dades de contacte.

• Control fluxos accés i sortida independents



Congressos, convencions, fires comercials, festes majors i 

activitats populars i tradicionals:

• Continuen suspesos amb caràcter general els congressos, convencions i activitats firals, les
festes majors i altres festes similars que puguin suposar la celebració d’actes amb risc
d’aglomeració de persones.

• Permesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials subjecta a
l’autorització prèvia de PROCICAT sempre que se celebrin en recintes firals i l’organització
disposi d’un pla de contingència i prevenció de la Covid-19 segons el corresponent pla
sectorial aprovat pel PROCICAT.

• Permeses les activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats públiques o
entitats privades de base associativa, tant a l’aire lliure en un espai perimetrat i estàtic, com en
espais tancats (veure requeriments a la pàgina 10).
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Mesures i restriccions d’obligat compliment

Articles 18 i 19 de la RESOLUCIÓ SLT/1278/2021



Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social): 

• Permeses les trobades familiars i socials amb les limitacions a un màxim de 6 persones, llevat
que es tracti de convivents. Activitats laborals i mitjans de transport no queden incloses en
aquesta prohibició, ni les activitats docents, extraescolars, d’intervenció socioeducativa i
culturals, quan es permet que es mantinguin obertes.

• Prohibició del consum d’aliments i de begudes a la via pública, exceptuant els àpats a l’aire
lliure en les sortides escolars i en l’àmbit de les activitats d’intervenció socioeducativa.

• Limitació d’assistència a actes religiosos, cerimònies i actes assimilables al 50% d’aforament i

amb un màxim de 500 persones en espais amb bona ventilació i fins a 1.000 persones de forma

estàtica, amb condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, així com mesures de

control d’aglomeracions (veure pàgina 17).

• No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades

o en quarantena per qualsevol motiu.
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Mesures i restriccions a aplicar

Articles 7 i 9 de la RESOLUCIÓ SLT/1278/2021.



7

Criteris generals

Dimensió de les activitats

Aforament màxim

Preferència en l’organització d’actes de petit i mitjà
format a l’aire lliure.

• Petit: menor o igual a 500 persones
• Mitjà: entre 500 i 1.000 persones
• Gran: major o igual a 1.000 persones

• Determinat per l’espai disponible per a públic,
no es podrà comptabilitzar pel càlcul l’espai
tècnic i/o d’escenari.

• Criteri general de 2,5 m2 per persona.
• Sotmès a les mesures de la Generalitat de

Catalunya d’aplicació segons activitat i/o espai.
• Caldrà la presència en tot moment de 2

organitzadors visualment identificables, com a
mínim (a ajustar en funció de l’activitat), per
realitzar les tasques d'advertiment, control de
l’aforament i manteniment de la distància de
seguretat entre les persones del públic, així com
les tasques de neteja i desinfecció. Si les seves
indicacions no són respectades o bé
l’aglomeració de públic és excessiva i dificulta
el manteniment de la distància de seguretat, els
organitzadors hauran de cancel·lar l'activitat.

• Per tal d’evitar l’efecte crida general, les activitats
es realitzaran amb reserva prèvia, preferentment
online, remarcant en tota la comunicació que
només tindran accés les persones amb reserva.

• La reserva incorporarà la recollida de dades de
contacte de la persona (veure apartat següent).

Convocatòria

Per tal de poder reconstruir contactes si
posteriorment s’identifica algun cas positiu:

• Els organitzadors han de disposar dels llistats del
personal que hi participa durant 1 mes, siguin de
l’organitzador que siguin.

• Es recomana comptar i conservar durant 1 mes
les dades de contacte (telèfon i correu
electrònic) de les persones que participen o
adquireixen entrades.

• La recollida de dades es farà d’acord amb la Llei
Orgànica de Protecció de Dades.

• En cas de detecció de casos positius, es notificarà
immediatament a l’ens autoritzant de l’activitat.

Seguiment de contactes
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Criteris generals

• S’instal·larà la senyalització informativa de les
mesures de salut i seguretat.

• L’Ajuntament ofereix en format digital la
cartelleria per tal que les entitats puguin
assenyalar les mesures de seguretat i prevenció.

Comunicació

• Les infraestructures per mantenir les cues
d’accés als esdeveniments organitzats per les
entitats, així com els elements per complir
aforament i mesures de distanciament, seran a
càrrec de l’organització. No així les
infraestructures habituals per realitzar les
activitats que aporta l’Ajuntament amb
l’atorgament del permís.

• Nous requeriments COVID-19:
• Auxiliars informadors cues i accessos i aforaments 

(comptadors)
• Auxiliars suport a l’organització (cues, distribució, 

informació)
• Materials gels i productes higienitzants
• Postes cartelleria COVID
• Desinfecció mobiliari, tanques i escenaris
• Servei desinfecció i protecció material audiovisual
• Serveis de neteja i desinfecció in situ (en cas 

d’actes consecutius)

• Els organitzadors hauran de complir les mesures
de seguretat i salut de les infraestructures i caldrà
garantir la seva desinfecció abans de l’inici i a la
finalització de l’acte, així com les que
corresponguin en cas d'actes successius i segons
l’activitat i/o l’ús.

Infraestructures i serveisHoraris i durades
D’acord amb el principi general d’evitar les
oportunitats d’aglomeracions:

• Com a norma general, els horaris de les
activitats permeses s'estableixen fins les
21.00 h.

• Per a les activitats culturals, fins les 22.00 h.
• Per a la restauració, de les 7.30 h fins les 17.00

h, fins les 22.00 per recollida a l’establiment i
fins les 23.00 h amb entrega en domicili.

• i la durada de les activitats, com a criteri
general, es limitaran a un cap de setmana en
cas d’activitats continuades.
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Pautes de caire sanitari

L’Agència de Salut Pública de Barcelona, remarca els següents aspectes que caldrà tenir en compte en el
desenvolupament de tota activitat de caire cultural, esportiva i festiva a l’ espai públic:

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

• Caldrà establir procediments de neteja i desinfecció freqüent de totes les superfícies i elements que es toquen
amb freqüència (taules, cadires, tarimes, tanques, infraestructures tècniques de tota mena).

• Caldrà tenir especial atenció a col·lectius vulnerables (gent gran, gent que manifesti afeccions respiratòries o
cardiovasculars, embarassades, etc.). En la mesura del possible situar-los en els espais on estiguin més
resguardats de la circulació de públic i, si es pot, tenir zones especialment reservades.

• En el cas d’activitats adreçades a infants caldrà pensar en estratègies específiques per forçar el respecte a la
distància física i evitar els contactes físics. Reforçar els equips amb monitors que atenguin especialment aquesta
finalitat.

• Cal reforçar especialment la neteja de vestuaris, camerinos, zones on es canvien les companyies o les colles que
participin en actes tradicionals i els espais on acopin els materials.

• Remarcar a les companyies, entitats, colles, artistes i tècnics que en cas de sospita d´un malalt han de
comunicar-ho a l’organitzador. Es una obligació per evitar mes contagis.

• Les empreses de servei externes hauran de tenir personal format de reten per si cal establir substitucions de
grups complerts.



10

Esdeveniments culturals, activitats recreatives...

ACTIVITATS TIPUS 
IDENTIFICADES:

Arts de carrer

Cultura
popular

Espectacles 
pirotècnics

Concerts en espais 
oberts

Debats, lectures i 
conferències en 

espais oberts

Filmacions en espais 
oberts

Itinerància

Cultura popular i 
tradicional

• Les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris,
circ, sales de concert o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, en els espais
especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir per la
programació ordinària i extraordinària, limitant l’aforament al 50% i amb un nombre
màxim de 500 persones assegudes i una bona ventilació, i 1.000 amb ventilació
reforçada i control d’aglomeracions.

• Els arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i
arts visuals romanen oberts i es permet organitzar altres activitats culturals amb
assistència de públic amb la limitació d'aforament del 50% i mesures de protecció.

• L’aforament màxim es calcularà segons espai per a públic disponible amb el criteri general
de 2,5 m2 per persona i respectant la distància física.

• Les activitats es faran amb reserva prèvia i seients preassignats, i es recomana seguiment
de contactes.

• No es realitzaran actes en els quals el contacte entre els integrants sigui imprescindible.
Els castellers, per exemple, segueixen sense ser viables o cal un mocador, guants o similar
per a poder ballar sardanes en grups estables, que no poden superar els 20 integrants.

• Cal pensar en actes d’una dimensió mitjana, amb un perímetre delimitat físicament
(cinta, tanques...) amb mesures de control d’aglomeracions (veure pàgina 17).

• S’ha d’implantar la desinfecció d’espais i infraestructures i similars (veure pàg. 9).
• Tots els artistes, colles, companyies i altres participants, han de presentar el seu pla de

prevenció que inclogui la referència a la desinfecció dels seus materials. S’ha de reforçar
la protecció de personal tècnic i artistes (guants d’un sol ús, dutxes i rentamans al
backstage, gel hidroalcohòlic...)

• L’acompliment de les mesures de prevenció i seguretat és responsabilitat dels
organitzadors, que vetllaran perquè siguin efectives i així ha de constar en la llicència. Els
organitzadors signaran la declaració responsable garantint l’acompliment de les mesures.

• No es permeten els actes en itinerància, incloent cercaviles, cavalcades, etc.
• Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional, a l’aire lliure en espai

perimetrat i estàtic i en espais tancats, amb les mateixes condicions d’aquest apartat i el
corresponent pla sectorial del PROCICAT.
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Esdeveniments culturals, activitats recreatives, esportives...:

distribució d’aliments i begudes, i parades

DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTS I 

BEGUDES

ÀPATS POPULARS

XOCOLATADES

PARADES DE 
CASTANYES, 
XURRERIES I 

SIMILARS

• La distribució d’aliments i begudes queda limitada als establiments de restauració.

• No està permesa la distribució d’aliments i begudes, ni es poden habilitar espais o
recintes per aquesta finalitat, en esdeveniments culturals, activitats recreatives,
activitats esportives i mercats i fires de tota mena.

• Els àpats populars a la via pública, xocolatades i similars no es permeten. No són viables
activitats de distribució de menjar (berenars populars, calçotades, etc.) com tampoc barres
de bar en esdeveniments, furgoteques –foodtrucks–, zones d’alimentació especialment
habilitades o d’altres formats encara que no impliquin consum in situ.

• Parades de castanyes, xurreries i similars poden preparar aliments dins el local amb les
mesures sanitàries pertinents. Caldrà remarcar la necessitat de gestionar les cues i
recordar que el consum itinerant està prohibit.
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Esdeveniments culturals: activitats petit format a la via pública

(Músics al carrer, petites actuacions, titelles...)

MESURES DE 
SEGURETAT I SALUT

SENYALITZACIÓ 

• Els esdeveniments culturals de petit format a la via pública autoritzats es podran dur a
terme en espais habilitats a tal efecte i amb les condicions d’aforament previstes per als
esdeveniments culturals en general (veure pàgina 10)

• Caldrà la presència en tot moment de 2 organitzadors, com a mínim i en tot cas ajustar
en funció de la casuística concreta de l’acte, per fer les tasques de neteja i desinfecció així
com les d'advertiment, control de l’aforament i distàncies de seguretat entre les persones
del públic. Si els seus advertiments no són escoltats o l’aglomeració de públic és excessiva
i dificulta el manteniment de la distància de seguretat, els organitzadors hauran de
cancel·lar l’activitat (veure pàgina 7)

• Els instruments musicals i/o elements tècnics quedaran delimitats amb tanques
o cinta plàstica de senyalització establint un perímetre per garantir que la distància entre
els artistes i el públic sigui de 2,50 m.

• L’espai destinat al públic preferentment haurà d’estar perimetrat. En cas que no hi hagi
seients degudament separats, se senyalitzarà l’espai destinat al públic amb marques al
terra que siguin fàcils de retirar sense deixar rastre. Aquestes marques distaran 1,5 metres
les unes de les altres, com a mínim, i en augment proporcionalment a l’aforament permès.

• S'instal·larà la senyalització informativa amb de les mesures de prevenció i seguretat
(veure la pàgina 8).
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Mercats i fires de tota mena: tradicionals, de pagès, brocanters, 

antiquaris, mostres de productes...

• Els mercats i fires, mostres de productes i altres similars poden mantenir la seva activitat
condicionada a una limitació d’aforament de com a màxim el 30% de la capacitat del
recinte. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a
terme l’activitat.

• L’espai dedicat a l’activitat haurà d’estar delimitat i separat dels vianants que no hi
participin, amb accés i sortida d’entre 15 i 25 metres lineals, segons ubicació, control
d’accés i fluxos de circulació d’accés, sortida i interns en sentit únic. Els organitzadors
vetllaran per tenir el personal d’atenció suficient en els horaris de màxima afluència.

• Les fires lineals (ubicades al llarg d’un o varis trams de carrer) es sectoritzaran per tram de
carrer, preferentment en un sol costat i amb control d’accés i sortida. Les fires en espais
oberts poden delimitar-se amb un únic perímetre extern, sempre que es garanteixi la
possibilitat de sortida sense completar el recorregut firal complet.

• La separació entre les diferents parades serà d’almenys 2 m per garantir la distància
mínima d’1,5 m entre persones.

• Es recomana establir reserva prèvia per a grups i/o assistents individuals quan la previsió de
gran afluència ho aconselli.

• És obligatori l'ús de mascareta (a partir de 6 anys) i es facilitarà la neteja freqüent de mans
dels participants disposant de gel hidroalcohòlic.

• L'entitat organitzadora portarà un registre dels participants a l’activitat (veure pàgina 8).
• S’instal·larà senyalització informativa de les mesures de salut i seguretat (veure pàgina 8).
• En relació a les infraestructures de l’activitat, s’observaran les mesures d’higiene adients

(veure l’apartat d’Infraestructures i serveis a la pàgina 8). El muntatge i desmuntatge es
realitzarà amb les mesures de prevenció i seguretat corresponents.

• Es recomana que no es faci distribució de materials de comunicació tipus fulletons.
• En el cas de mercats que distribueixin productes d’alimentació i begudes, s’estarà subjecte

a les mesures d’higiene per a aquest tipus de comerç i no es permet el consum in situ
d’aquests productes.

AUTORITZACIÓ

MESURES DE 
SEGURETAT I SALUT
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Equipaments cívics (centres cívics, casals de barri...) i

activitats extraescolars

ACTIVITATS 
CÍVIQUES I 

COMUNITÀRIES 
GRUPALS SENSE 
PRESENCIALITAT

ACTIVITATS 
D’INTERVENCIÓ 

SOCIAL

ACTIVITATS 
CULTURALS

CESSIÓ D’ESPAIS

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

• En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals
que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics. Es permeten les
activitats grupals a l’aire lliure de caire físic i/o d’entrenament de memòria en grups de
màxim 6 persones per a majors de 60 anys.

• S’exclouen de la suspensió d’activitats del punt anterior :

• Atenció individual: Serveis de informació juvenil, assessories, punts “Aquí t’escoltem”
amb cita prèvia i registre de dades.

• Cessió d’espais a centres educatius per a realitzar activitat lectiva.
• Programes i activitats d’intervenció socioeducativa mantenint els ratis habituals si es

compleixen els següents requisits (si són més de sis persones): atén a un col·lectiu
vulnerable, funciona com a grup bombolla (no participen en cap altra programa ni grup
estable: no estan escolaritzats, no van a centre educatiu...), és l’únic recurs del que estan
participant, es realitza en un equipament municipal. amb cita prèvia i registre de dades.

• Activitats culturals o espectacles públics (projeccions, teatre, concerts, exposicions...)
amb un 50% de l'aforament i un màxim de 500 persones assegudes a l’interior
(assignació prèvia de seients i registre previ) i una bona ventilació (veure pàgina 10).

• Les cessions d’espai a entitats allotjades als equipaments juvenils cívics es permetran si
exerceixen activitat laboral i intervenció social invidualitzada o fan la seva activitat en la
intervenció socioeducativa amb infants i joves, col·lectius vulnerables i persones amb
discapacitat, mantenint les mesures de seguretat apropiades per l’activitat. Altres
activitats d'intervenció social i personals permeses, com menjadors de caràcter social,
perruqueria o podologia, i convenis actuals de prestació de serveis. registre de dades.

• Permeses les activitats extraescolars i les de lleure educatiu a totes les etapes educatives i
les inclusives per a persones amb discapacitat en grups màxims de 6 persones o més de
sis si són del mateix grup estable escolar o lectiu. Inclou activitats i tallers grupals, així com
lleure educatiu (esplais i caus).

• Les activitats presencials a casals infantils i ludoteques municipals, permeses amb un
màxim de 6 infants + professional.
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Parcs i fires d’atraccions

• No es permet l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent tot tipus
d’estructures no permanents desmuntables, tret d’aquelles que corresponen a una sola
atracció d’ús infantil en l’espai d’ubicació autoritzat.

• Es permeten les activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats amb subjecció 
a una limitació en l'aforament autoritzat del 30%. En tot cas, continua suspesa l'obertura 
al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració.

FIRES D’ATRACCIONS

LUDOTEQUES 
INFANTILS
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Esdeveniments esportius: atletisme, petanques, tennis taula...

Instal·lacions i 
equipaments 

esportius:

Petanques

Cistelles i pistes 
esportives

Cal·listènia

Elements gimnàstics

Circuits individuals 
atletisme

Tennis taula

• Les instal·lacions i els equipaments esportius, tant a a l’aire lliure com en espais
tancats, incloses piscines, poden obrir i utilitzar-se amb el límit d’aforament del 50%,
incloent els usuaris i el públic assistent. Als espais tancats, amb cita prèvia.

• A tots els equipaments esportius caldrà establir un control d’accés i els vestidors es
reobren informant als usuaris que només excepcionalment pel servei de piscina i per a
les persones que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no
compartit abans o després de l’activitat. Caldrà garantir la ventilació mínima de la
normativa vigent i es recomana la ventilació reforçada.

• A les instal·lacions i equipaments en espais tancats, es permet la pràctica esportiva i
d’activitat física en grup:

• Si s’acrediten les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçada, el límit és
el 50% de l’aforament.

• Quan no es puguin acreditar aquestes condicions, es manté la limitació a 6
persones, inclosa la persona que és monitora, si escau i amb ús de mascareta,
garantint la distància de seguretat i les mesures d’higiene previstes.

• Es prohibeix la utilització d’equipaments esportius no supervisats.
• Es permet la realització d’activitat física i d’activitats esportives individuals a l’aire lliure.
• Permeses les activitats esportives amb llicència emesa per una federació esportiva o

per un consell esportiu.
• Caldrà observar les mesures de prevenció i seguretat bàsiques: distanciament d’1,5

metres o el que la intensitat de la pràctica esportiva requereixi, mesures de protecció i
higiene individuals i aquelles indicades per l’autoritat competent.

• Es permeten totes les competicions esportives i amb presència de públic (excepte les
estatals i internacionals professionals de futbol i bàsquet). La presència de públic
permesa es condiciona: a l’aire lliure, amb aforament del 50% i màxim 1.000 persones,
en espais tancats, amb aforament del 50% i màxim 500 persones i fins a 1.000 amb
ventilació reforçada i control d’aglomeracions.

• Es permeten les assembles presencials d’entitats esportives amb aforament del 50% i
màxim de 500 persones, o bé 1.000 persones amb ventilació reforçada.
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Annex de la Resolució SLT/1278/2021: control dels accessos i la mobilitat

Les condicions de ventilació s'han de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat
interna per evitar aglomeracions en els casos de grans aforaments superiors a 500 persones, d'acord
amb les mesures següents:

• Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones
d'ocupació.

• Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida, respecte als habituals, i instal·lar dispensadors de gel
hidroalcohòlic.

• Disposar de personal de control en els accessos i les sortides. També en els accessos als serveis.
• Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.
• Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.
• Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i

proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas
d'emergència o evacuació.

A més, en cas d'actes culturals i sales amb públic assegut, s'ha de complir el següent:

• Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a
l'accés.

• Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.
• Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'hi acomoda el públic.
• Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de ser
• compatibles amb la legislació vigent de protecció de dades).
• Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.
• Evitar les pauses o entreactes i, si n'hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant les pauses o entreactes.
• Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.
• No permetre la interacció física entre els artistes i el públic.

Igualment, caldrà el compliment de la resta de mesures previstes en el pla sectorial corresponent en cada cas, en especial la superfície
mínima per persona i el compliment de la higiene de mans als accessos, així com la resta de mesures de prevenció.


