Criteris generals per a l’ús festiu de l’espai
urbà adaptats a mesures preventives davant
del COVID 19
NOVA NORMALITAT ESDEVENIMENTS AL TERRITORI

1 de juliol de 2020
1

Criteris generals per a l’ús de l’espai urbà:
NOVA NORMALITAT

Aforament màxim: segons espai físic per a públic, així com respectant la distància física que es
determini en cada moment (1,50m entre persones/2,5 m2 per persona)

Criteris generals
• S´han determinat criteris que permetin la realització d´activitats a l’espai urbà adaptades a les mesures
bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis per COVID 19.
• Els criteris generals a tenir en compte durant la Nova normalitat són:

• Aforament de les activitats està determinat per l’aforament màxim permès en cada moment, tenint en
compte l’espai disponible per a públic i sempre respectant la distància física de seguretat entre
participants. Els espais per a esdeveniments hauran d’estar delimitats físicament (cintes, tanques...).
• Seguiment de contactes: Els organitzadors han de disposar dels llistats del personal que hi participa
durant 1 mes, siguin de l’organitzador que siguin, per poder reconstruir possibles contactes si
posteriorment s'identifica una persona infectada entre ells. En la mesura del possible, es recomana
comptar amb alguna forma de contactar amb les persones que hi assisteixen o adquireixen entrades, amb
la mateixa finalitat. En cas de detecció de casos positius, es notificarà immediatament a l’ASPB.
• Les activitats a l’espai públic en aquestes fases estaran subjectes a les directrius de la Generalitat de
Catalunya, tant les de caire general com aquelles específiques per tipus d’activitat.
• Està vigent l’acord de suspensió de tots els grans esdeveniments a l’espai públic de la ciutat fins 31 d’agost. Les
festes majors que tenien dates dins el calendari de l’Alarma covid19, no podran replanificar-se.
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Activitats i esdeveniments a l’espai públic: NOVA NORMALITAT
Criteris generals

Horaris i durades: d’acord amb el principi general d’evitar les oportunitats d’aglomeracions, els horaris
habituals s’estableixen fins les 23.00 (les excepcions hauran de ser tècnicament justificables) i la durada de
les activitats, com a criteri general, es limitaran a un cap de setmana.
Aforament màxim: determinat per l’espai disponible per a públic, seguint el criteri general de 2,5 m2 per
persona i sotmès a les mesures més restrictives de la Generalitat de Catalunya que siguin d’aplicació. No es
podrà comptabilitzar l’espai ocupat per tarimes, altres infraestructures i/o serveis en aquest càlcul.
Dimensió de les activitats: 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
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Activitats i esdeveniments a l’espai públic: NOVA NORMALITAT
Les activitats a l’espai urbà que figuren a continuació, estaran subjectes als criteris generals establerts a la pàgina anterior,
als definits per l’ICUB per tipus d’activitat, així com a les mesures específiques que estableixi la Generalitat de Catalunya, i
amb les circumstàncies concretes que aquí es detallen:

OBERTS

ES
REINICIEN
MESURES
GENCAT

Àrees de jocs infantils
Parcs
Petanques
Cistelles i pistes esportives
Cal·listènia
Elements gimnàstics
Circuits individuals atletisme
Tennis taula

Fonts ornamentals
Il·luminacions de façanes i
edificis

MESURES
GENCAT

MESURES
GENCAT

Àpats al carrer
Concerts
Balls
Barres
Activitats musicals a la via
pública

Mercats i fires de tota mena,
tradicionals, de pagès,
brocanters, antiquari, mostres
de productes...

Altres esdeveniments:
xerrades, cercaviles i itineràncies, festivals....
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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. Atenció especial en campus d’ estiu.

• 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.
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Esdeveniments esportius en espais oberts:
atletisme, petanques, tennis taula...
Oberts en fase de Nova Normalitat.

Petanques

Caldrà observar les mesures de salut bàsiques (Distanciament d’1,5 metres, mesures de
protecció i higiene individuals...).

Cistelles i pistes
esportives
Cal·listènia
Elements gimnàstics
Circuits individuals
atletisme
Tennis taula
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Esdeveniments culturals
• 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.

6 ACTIVITATS TIPUS
IDENTIFICADES:

• Els organitzadors han de disposar dels llistats del personal que hi participa durant 1 mes, siguin de
l’organitzador que siguin, per poder reconstruir possibles contactes si posteriorment s'identifica una
persona infectada entre ells.
• En el cas d’itineràncies, tota la comunicació ha de remarcar que són actes per a ser contemplats des de
balcons, finestres i terrats.
• Es descarta la realització d’actes en els quals el contacte entre els integrants sigui imprescindible.

Arts de carrer
Itineràncies de
cultura
popular
Espectacles
pirotècnics
Concerts en espais
oberts
Debats, lectures i
conferències en
espais oberts
Filmacions en espais
oberts

• Cal pensar en actes d’una dimensió mitjana, amb un perímetre delimitat físicament (cinta, tanques...)
amb accessos ben marcats. Diferenciant entrada i sortida i definint la circulació interior.
• L’aforament haurà de complir dues condicions: aforament màxim segons espai per a públic disponible
amb el criteri general de 2,5 m2 per persona i respectant la distància física en la nova normalitat.
• Els accessos s’hauran de realitzar en zones de cues organitzades amb catenàries o cintes d’abalisament
per mantenir la distància física.
• S’ha d’implantar la desinfecció d’espais com: backstage, zones d’arrancada i arribada d’itineràncies,
espais escènics, WC i similars (veure Pautes de caire sanitari pàg. 4). Igualment caldrà desinfectar el
material tècnic (micròfons, taules de so...).
• S’ha de garantir la desinfecció de les infraestructures (cadires, taules, altres infraestructures)
• Tots els artistes, colles, companyies i altres participants, han de presentar el seu pla de prevenció
davant de contagis que inclogui la referència a la desinfecció dels seus materials.
• S’ha de reforçar la protecció de personal tècnic i artistes amb elements com guants d’un sol ús, dutxes
i rentamans al backstage, gel hidroalcohòlic, etc.
• Les festes majors que tenien dates dins el calendari de l’Alarma covid19, no podran replanificar-se.
• Està vigent l’acord de suspensió de tots els grans esdeveniments a l’espai públic de la ciutat fins 31
d’agost.
• L’acompliment de les mesures de prevenció i seguretat és responsabilitat dels organitzadors, que han
de vetllar per tal que siguin efectives i així ha de constar en la llicència. En aquest sentit caldrà que els
organitzadors signin la declaració responsable conforme garanteixen l’acompliment de les mesures.
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Esdeveniments culturals: àpats populars
AUTORITZACIÓ
MESURES DE
SEGURETAT I SALUT

MESURES
ESPECÍFIQUES
D’HIGIENE

• Els àpats populars a l’aire lliure es podran autoritzar des de l’inici de la fase de nova
normalitat, un cop superat l’estat d’alarma.
• Com a línia general, convé evitar generar espais propicis a la massificació on es trenqui
amb facilitat la distància física recomanada i es pugui afavorir la transmissió.
• Els àpats populars hauran de ser restringits i prèvia reserva.
• Cal recordar que qualsevol persona amb sospita de malaltia ha d'evitar participar.
• Els organitzadors mantindran a disposició durant 1 mes els llistats de participants i la seva
situació, per si calgués rastrejar els contactes propers d'una persona malalta. Caldrà
assegurar també l’acompliment de la normativa de protecció de dades.
• En entrar o sortir es vetllarà especialment per evitar l'amuntegament dels participants. En
aquest sentit es recomana entrada i sortida diferenciades.
• S’haurà de vetllar per respectar la distància física autoritzada durant l’àpat i el ball, cas que
n’hi hagi.
• Cal garantir l’acompliment de les mesures de prevenció i seguretat durant tot l’acte, evitant
que el relaxament propi del desenvolupament de l’activitat posi en risc els participants.
• Els espais on es realitzin hauran d’estar delimitats físicament (cintes, tanques...) i els àpats
hauran de ser entaulats i respectar la distància física.
• S’evitarà la manipulació i cuinat d’aliments in situ. L’àpat l’hauran de portar els comensals o
s’haurà preparat fora de l’espai. L‘organització podrà contractar un servei de càtering
(empresa, restaurant...) que compleixi amb totes les mesures sanitàries i limitat al número
de participants que permeti l’aforament. S’evitarà tota socialització d’aliments.
• Els participants tindran accés a lavabos nets, ventilats, i amb aigua i sabó, dels que caldrà
que es reforci la neteja i desinfecció de l’espai (veure Pautes de caire sanitari, pàg. 4).
• És obligatori disposar de gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida.
• Les persones organitzadores i que interactuïn amb els comensals duran mascaretes i
guants si han de manipular materials.
• Les taules i cadires seran objecte de neteja amb productes desinfectants autoritzats.
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Esdeveniments culturals: Activitats petit format a la via pública
(Músics al carrer, petites actuacions, titelles...)

MESURES DE
SEGURETAT I SALUT

• El desenvolupament de l’activitat en les dates autoritzades quedarà supeditat al compliment de les
mesures de seguretat i sanitàries establertes per evitar la propagació del COVID que les autoritats
sanitàries i les autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en
funció de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció de
l’activitat objecte de la present autorització.

• 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. En
tot cas, si les seves advertències no son escoltades o si l’aglomeració de públic és excessiva
i dificulta el manteniment d’aquestes distàncies de seguretat, els organitzadors hauran de
cancel·lar l'activitat.

SENYALITZACIÓ

• Els instruments musicals i/o elements tècnics quedaran delimitats amb tanques i cinta plàstica de
senyalització establint un perímetre per garantir que la distància entre els artistes i el
públic sigui de 2,50 m.
• En cas que no hi hagi seients degudament separats, es 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.
• Caldrà la disposició de la cartelleria necessària amb l’explicació de les mesures de seguretat.
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Aspectes infraestructurals i recreatius complementaris
INFRAESTRUCTURES
ESPECÍFIQUES PER
COVID19 I
INFRAESTRUCTURES
HABITUALS

• Les infraestructures per mantenir les cues d’accés als esdeveniments organitzats per les entitats,
seran a càrrec de l’organització, així com els elements per complir aforament i mesures de
distanciament. No així les infraestructures habituals per realitzar les activitats que aporta
l’Ajuntament amb l’atorgament del permís.
• Nous requeriments COVID-19 d’infraestructures i serveis:
•
•
•
•
•
•
•

Auxiliars informadors cues i accessos i aforaments (comptadors)
Auxiliars suport a l’organització (cues, distribució, informació)
Materials gels i productes higienitzadors
Postes cartelleria COVID
Desinfecció mobiliari, tanques i escenaris
Servei desinfecció i protecció material audioviual
Serveis de neteja i desinfecció insitu (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. També s’hauran de garantir
les desinfeccions en cas d'actes successius. Totes les que corresponguin segons l’activitat i/o l’ús.

CARTELLERIA DE
PREVENCIÓ
FIRES D’ATRACCIONS
SERVEI DE BARRA DE
BAR

• Pel que fa a cartelleria de prevenció, l’Ajuntament ofereix tota la cartelleria en digital per tal que
les entitats puguin assenyalar les mesures de seguretat i prevenció.
• Cas de les fires d’atraccions, només podran tenir la llicència si garanteixen els aspectes d’higiene,
seguretat i les mesures contra el contagi que determinin les autoritats sanitàries. (en espera
d’instruccions del PROCICAT)
• Sobre serveis de barra de bar de les festes, només tindran permís si garanteixen els aspectes
d’higiene, seguretat i mesures contra el contagi que determinin les autoritats sanitàries. No es
podrà elaborar productes de menjar in situ.
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Podeu adreçar les vostres consultes a:

iaguilar@bcn.cat

