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Introducció.
En la majoria de documents relatius al procés de desconfinament, els actes culturals i
esdeveniments es contemplen com a activitats que no es tornaran a produir fins que
no s’arribi a una situació propera a la normalitat, o que només es podran produir de
forma molt reduïda. Aquesta consideració es basa en que es perceben com a activitats
en les que el públic està molt proper, agrupats en masses de centenars de persones,
sovint convocades per crida general i sense elements de separació o protecció.
L’objectiu d’aquest document és analitzar les problemàtiques específiques de cada
tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin la
seva realització adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de
possibles contagis per COVID 19, fins i tot abans de que hi hagi una situació de
normalitat i sempre mitjançant un contrast i autorització prèvia per part de Protecció
Civil i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
L’activitat cultural es desenvolupa i es manifesta en diversos espais i equipaments i en
l’anàlisi realitzat s’ha partit de la identificació dels següents grups:








Un primer grup l’integrarien les activitats que es desenvolupen en museus,
arxius de caire patrimonial i centres d’art. Aquests equipaments es
caracteritzen per disposar d’entrades i sortides controlables, amb la possibilitat
de limitar l’aforament i l’accés en funció de reserva prèvia o compra. Per tal de
posar-se en funcionament davant els riscos de contagis, plantegen un tipus de
problemàtica específica de reforç de les mesures de distància, regulació de
circuits interns, utilització d’EPIS, etc.
Un altre grup, integrat per biblioteques, centres cívics i fàbriques de creació, es
caracteritzaria per l’ús intensiu per part dels usuaris que desenvolupen un
treball o activitat dins de l’equipament, siguin tallers, consulta, recerca, assajos
o el desenvolupament d’un projecte. Les mesures que caldrà prendre en
aquests cas seran més específiques en relació a limitació d’aforaments per
espais com aules o sales d’assaig, limitar les interaccions entre participants, no
barrejar grups i, en general mesures de caire organitzatiu.
Un tercer grup l’integrarien les arts escèniques, considerant tota l’activitat que
es produeix a l’interior d’una sala amb escenari i pati de butaques, tant si és
teatre, dansa, música, circ, o cinema. En aquest cas, cal pensar en mesures de
distància de públic, en la forma d’acomodació i desallotjament i en les tasques
de desinfecció d’espais i material tècnic.
I, finalment, el grup d’actes que integren l’activitat cultural que es produeix a la
via pública, en el context de festivals o festes populars. En aquest cas, a més de
les problemàtiques anteriors, s’hi afegeix que la convocatòria es fa,
habitualment, per crida general, sense cap reserva prèvia, amb espais poc o
gens perimetrats, sense accessos clars ni assignació prèvia de la situació del
públic.
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Context i metodologia
Totes les pautes que es marquen en aquest document sorgeixen de les informacions
que es van tenint fins a la data dels plans de desconfinament i retorn esglaonat a
l’activitat. Per tant, tenen caràcter conjuntural i s’hauran d’anar adaptant en funció de
l’evolució dels esdeveniments i de la implantació de les diferent fases d’obertura. Això
comporta que en molts casos la concreció de mesures quedi oberta a “allò que estigui
vigent en cada moment”.
Per realitzar aquesta proposta s’ha partit de la casuística d’esdeveniments que genera
cada un d’aquests grups d’activitat cultural a Barcelona, definida pels propis tècnics
que la gestionen i en base a la qual s’han determinat un seguit d’activitats “tipus”. La
proposta ha estat coordinada pel Departament de Producció de l’ICUB, amb la
participació de tècnics de la majoria de programes, que han realitzat les fitxes relatives
a cada una de les activitats “tipus” contemplades: Direcció de Memòria, Història i
Patrimoni, Direcció de Programes Culturals, Direcció del Festival Grec, Consorci de
Biblioteques, Direcció de Ciutat Educadora, Direcció de Teixit Cultural, Departament
de Festes i Tradicions populars.
Sobre aquestes activitats “tipus” s’ha analitzat quines adaptacions caldria fer perquè
fossin compatibles amb una situació de control de contagis, tenint en compte els
següents paràmetres:






Perímetre i aforament
Situació del públic
Protecció del públic
Protecció d’artistes i personal tècnic
Desinfecció i neteja

A les fitxes annexes es recullen les propostes d’adaptació plantejades per a cada una
de les activitats “tipus”
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Criteris generals a tenir en compte
En base a aquest anàlisi s’han definit un seguit de criteris generals que caldrà tenir en
compte a l’hora de definir les activitats que es volen fer. La concreció d’aquests criteris
per a cada tipus d’activitats es desenvolupa a continuació i es concreta per a cada
activitat “tipus” tenint en compte la seva especificitat.
No obstant, val la pena remarcar alguns requisits essencials que hauran de complir
tota activitat cultural mentre duri la situació de risc de contagi:
1. Activitats reservades prèviament 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 a l’interior dels espais on es
desenvolupa l’activitat 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 el 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, circuïts definits i augment del personal de seguretat, control i
acomodació.
3. Aforament respectant dues condicions acumulatives: limitació a l’aforament
màxim permès en cada moment i situació preestablerta del públic respectant
la distància física recomanada.
4. Horaris limitats entre les 10 del matí i les 23. Fora d’aquest horari només es
podran realitzar activitats extraordinàries prèviament autoritzades. Planificació
per sessions, espectacles o franges horàries, d’aproximadament dues hores,
amb temps entre sessions per a la desinfecció.
5. Senyalística de suport a les mesures preventives, de circulació i respecte de
distància física, així com d’utilització d’elements de protecció. Per a l’ús
d’elements de protecció com guants, mascaretes o gels, s’atendrà a les
recomanacions de la ASPB i l’organització haurà de vetllar per al
subministrament a tots els assistents.
6. Reforç de totes les operacions de neteja i desinfecció dels espais per al públic,
espais d’ús comú, espais escènics i espais tècnics, lavabos i WC públics, amb
especial atenció a superfícies que es toquen sovint (manetes, botoneres, etc.)
segons recomanacions de la ASPB.
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I, en concret, per a cada un dels grups d’equipaments o programes culturals
s’especifiquen els següents criteris generals
Museus, arxius, centres d’art.


S’han identificat 7 activitats tipus:
o Visita individual a exposicions
o Visita en grup a exposicions
o Activitats tipus “taller”
o Actes públics amb aforament limitat
o Consulta de documentació (arxius i centres de documentació)
o Consulta i treball de públic extern a reserves i col·leccions.
o Itineraris guiats en grup.



Es descarten actes inaugurals amb afluència simultània d’un gran nombre de
persones.
L’accés als equipaments es farà amb reserva prèvia per franges horàries com a
criteri general. La necessitat de reserva prèvia es farà constar en els elements
de comunicació. L’admissió de públic sense reserva serà possible només en cas
que l’ocupació ho admeti. En tot cas caldrà recollir dades personals, bé al fer la
reserva bé a l’accedir a l’equipament, per a la comunicació en cas d’identificar
casos positius.
Reducció dels aforaments al màxim autoritzat en cada moment per al conjunt
de l’equipament i per a les diferents dependències que l’integrin.
Revisió de la senyalística dels museus i actualització en base als següents
criteris generals:
o Circuït pautat de visita.
o Informació de normes sanitàries de visita, obligatorietat d’ús de
materials de protecció, distàncies de seguretat, normes d’us de lavabos
i espais comuns.
o Normes d’ús d’elements i mobiliari públic, com taquilles, ascensors...











Limitar al màxim l’ús de materials d’informació de visita: fulletons, tríptics,
audioguies; i evitar l’ús d’expositors d’us col·lectiu. A tal efecte cal millorar la
informació de circulació de la visita i els continguts de cada espai.
Dissenyar un pla de formació bàsica del personal dels centres pel que fa a
mesures sanitàries, normes de visita etc...
Regulació de l’ús d’ascensors exclusivament per a persones amb mobilitat
reduïda i el seu acompanyant.
Control en els accessos a lavabos per part de personal d’atenció al públic o
seguretat.
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Reforçar les mesures que faciliten el desplaçament als equipaments amb
bicicletes (aparcaments a carrer, gàbies per a bicicletes plegables, punts
d’ancoratge interiors...)
Atenent a les característiques de cada centre, es recomana concentrar
l’obertura de visites individuals en horari de tarda i dedicar els matins
exclusivament per a grups escolars o similars.
Tendir a la incorporació per defecte d’estreaming en totes les activitats
públiques programades pels centres. En la mesura que els centres disposin
d’infraestructura.

Biblioteques, centres cívics, fàbriques de creació










Les activitats “tipus” que s’han identificat són les següents:
o Contes infantils
o Clubs de lectura
o Sales d’estudi
o Visites escolars
o Xerrades
o Tallers
o Reunions entitats
o Fires
o Residències artístiques
Es prioritzarà la reserva prèvia en tot tipus d’activitat. L’accés sense reserva
només serà possible en cas que ho permeti l’aforament. Es recomana conservar
en un registre els assistents a cada sessió per a avisos en cas d’identificació de
casos positius.
Aforaments molt reduïts i dimensionats per sales (no només per equipaments)
Respecte de la distància física recomanada en la situació de tots els usuaris.
Reconversió de les feines d’informadors en control d’accessos i reserves, i
gestió de cues.
No barrejar grups.
Limitar les activitats amb moviment o interacció entre els participants (amb
l’excepció dels assajos en residències artístiques, en les quals el grup de
residents s’equipara a un nucli familiar).

Arts escèniques: Teatre, dansa, música, cinema, concerts en sales.


Entrades amb reserva prèvia i numerades. Es recomana conservar en un
registre els assistents a cada sessió per a avisos en cas d’identificació de casos
positius.
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Reducció d’aforaments als que es determinin en cada moment i manteniment
de la distància física recomanada en la distribució de seients habilitats.
Ordenació dels accessos d’entrada i sortida per facilitar l’acomodació i
desallotjament segons situació del públic.
Reserves per files, sense especificar butaques, per a facilitar l’acomodació
ordenada i evitar creuaments.
Prohibició de moviments del lloc un cop realitzada l’acomodació i fins a la
finalització de l’espectacle. Les sessions no poden comptar amb entreactes.
Reforç de la desinfecció entre representacions dels espais escènics i tècnics.
Respectar un període de quarantena de mínim 24 hores entre companyies en la
utilització d’espais tècnics, vestuaris i camerinos.
Reforç de la desinfecció entre companyies dels espais escènics i tècnics.

Actes a la via pública


S’identifiquen 6 activitats “tipus”:
o Arts de carrer
o Itineràncies de cultura popular
o Espectacles pirotècnics
o Concerts en espais oberts
o Debats, lectures i conferències en espais oberts.
o Filmacions en espais oberts



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 els assistents a
cada sessió per a avisos en cas d’identificació de casos positius.
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.
Cal pensar en actes d’una dimensió mitjana, amb un perímetre amb accessos
ben marcats. Diferenciant entrada i sortida i definint la circulació interior.
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.
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: back stage, zones d’arrancada i
arribada d’itineràncies, espais escènics, WC i similars. Igualment caldrà
desinfectar el material tècnic (micròfons, taules de so...).
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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 back stage, gel alcohol, etc.

Pautes de caire sanitari
Finalment, volem posar èmfasi en algunes de les recomanacions sanitàries que
s’assenyalen des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i en especial remarquem
els següents aspectes que caldrà tenir en compte en el desenvolupament de tota
activitat de caire cultural:










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 (baranes, manetes de
portes, botons d’ascensors, etc.).
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, colles, artistes i tècnics que en cas de sospita han
de comunicar-ho a l’organitzador. L’organitzador haurà de tenir pensats els
mecanismes per a què la qüestió econòmica no sigui un motiu per amagar-ho.
Les empreses de servei externes hauran de tenir personal format de reten per
si cal establir substitucions de grups complerts.

8

Fitxes d’activitats “tipus”
Annexes a aquest document es presenten les fitxes corresponents a cada una de les
activitats “tipus” identificades, on es concreten, per a cada tipus, les propostes
d’adaptació que podrien implementar-se. Aquestes fitxes tenen la voluntat de servir
com a pauta per a repensar el disseny de les activitats que es plantegin realitzar en els
següents mesos, però també per a facilitar la tasca d’avaluació de les mesures
preventives implementades en cada proposta.
A més, poden servir com a model compartit per a la incorporació de nous tipus
d’activitat que es plantegin i que no haguem recollit en la casuística actual.

Monica Mateos
Guerrero - DNI
40531934T (SIG)
2020.05.08
11:36:05 +02'00'

Mònica Mateos Guerrero
Gerent Institut de Cultura de Barcelona
Barcelona, 5 de maig de 2020
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ANNEX -

FITXES ACTIVITATS CULTURALS “TIPUS”

AMB CRITERIS D’ADAPTACIÓ A MESURES PREVENTIVES DAVANT DEL COVID 19

Maig 2020
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ÍNDEX FITXES ACTIVITATS TIPUS

1. Grup de Museus, Arxius i Centres d’Art
1.1. Visita exposicions individual
1.2. Visita exposicions col·lectiva
1.3. Tallers i activitats en grup
1.4. Actes públics amb aforament limitat
1.5. Consulta documentació
1.6. Consultes a reserves i tallers de restauració
1.7. Itineraris guiats amb grup
2. Grup de Biblioteques, Centres Cívics i Fàbriques de Creació
2.1. Conta Contes (activitats infantils)
2.2. Clubs de lectura
2.3. Sales d’estudi
2.4. Actes en espais polivalents
2.5. Visites escolars
2.6. Tallers
2.7. Reunions d’entitats
2.8. Fires en espais oberts
2.9. Residències artístiques
3. Grup d’arts escèniques
3.1. Arts escèniques de teatre, dansa, música, etc.
4. Grup d’actes a la via pública
4.1. Arts de carrer
4.2. Itineràncies de cultura popular
4.3. Espectacles pirotècnics
4.4. Concerts en espais oberts
4.5. Debats, lectures i conferències en espais oberts
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MUSEUS, ARXIUS I CENTRES D’ART.
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1.1 VISITA A EXPOSICIONS (temporals o permanents)
La visita es realitza en les sales dels museus i centres. Tenen aforament limitat i controlat per
personal d’atenció al públic o seguretat a l’entrada.
El públic circula lliurement per l’interior de l’espai expositiu.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus: Qualsevol sala d’exposició de museus i centres d’art.

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
L’accés està controlat a l’entrada a l’espai
expositiu. Pot ser de pagament o gratuït
segons el funcionament de cada centre i els
dies o franges horàries. En casos de congestió
es pot regular l’accés de persones en funció
del flux de sortides, (casos excepcionals en
dies de portes obertes). Espais totalment
delimitats.

Propostes d’adaptació
 Revisió
i
redimensionat
dels
aforaments.
 Control d’aforament estricte.
 Reforç de l’equip d’informadors i
sistema de vigilància a l’interior de les
sales per evitar acumulacions de
persones.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Els accessos i sortides són clars i definits.
El públic circula lliurement per l’interior de
les sales d’exposició.
Al llarg del recorregut de visita hi ha seients
pel descans dels visitants.
Estan senyalitzats els accessos i sortides.
Hi ha personal d’informació als accessos i a
les sales.

Propostes d’adaptació
 Control de cadascuna de les sales o
espais interiors de l’espai expositiu
que poden provocar acumulació de
persones.
 Us de mascaretes recomanat/obligat
a tot el públic visitant.
 Circuït de visita definit
 Gestió de les cues i acumulacions de
públic a l’entrada dels espais per
garantir la separació de seguretat
entre persones.
 Supervisió acurada dels punts
sensibles de generar acumulació de
públic al llarg de la visita.
 En la mesura del possible, habilitar
espais de sortida diferents als de
l’entrada (senyalitzar-ho clarament)
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.

Propostes d’adaptació
 Catenàries per organitzar cues amb
respecte de distància física.
 Gels hidroalcohòlics a l’entrada de la
visita.
 Guants d’1 sol ús a l’accés.
 Ús de mascaretes segons
recomanacions sanitàries.
 Retirada del servei d’audioguies.
Substituïr les audioguies per sistemes
via APP per a la descàrrega de
continguts en el dispositiu mòbil del
visitant.
 Retirada d’altres elements d’ús
individual, com fulls de sala
plastificats.

PROTECCIÓ PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
La bàsica de prevenció de riscos laborals.

Propostes d’adaptació
 Distància de separació del públic.
 Gels hidroalcohòlics.
 Rentat de mans.
 Neteja i desinfecció de mostradors
mobiliari d’atenció al públic.
 Guants d’un sol ús i mascaretes
(segons disponibilitat)

ACTIVITAT DE DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària.

Propostes d’adaptació
 Reforç de neteja i desinfecció
d’espais d’atenció al públic, sanitaris i
mobiliari d’ús col·lectiu.
 Desinfecció material tècnic,
expositors d’informació, tauletes
d’enquestes...)
 Protocol de neteja i desinfecció
d’elements tàctils (interactius).
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MUSEUS, ARXIUS I CENTRES D’ART.
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1.2 VISITA A EXPOSICIONS EN GRUPS
La visita a les exposicions es realitza en grup organitzat, poden tenir un guia o monitor del
museu o ser una visita autoguiada amb una persona responsable del propi grup (mestre en
cas de visites escolars, responsable en cas de grups d’adults). Es realitza en les sales dels
museus i centres. El nombre de membres del grup està regulat i limitat en funció de les
característiques de recorregut i de l’espai expositiu i de les necessitats que es deriven de la
correcta i còmoda realització de les explicacions per part del guia. Segons la normativa vigent
als museus Municipals, es considera grup a partir de 10 persones. No s’acostuma a excedir
dels 20, 25 integrants malgrat que ocasionalment poden excedir aquesta quantitat.
Accedeixen al centre per l’entrada general i sol haver un protocol específic de rebuda i
d’atenció.
Les observacions i propostes de criteri contingudes a la fitxa de “VISITA A EXPOSICIONS” són
pertinents per aquesta activitat de visita en grup.
El grup circula lliurement per l’interior de l’espai expositiu.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus:

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
Propostes d’adaptació
El nombre de persones integrants del grup es
 Revisió del nombre màxim de
controla per inscripció prèvia i per nombre de
persones integrants dels grups.
visitants establert pel propi centre.
Reducció dels estàndars actuals.
Es tracta de visites en espais tancats i per tant
 Control estricte de la circulació del
perimetrats.
grup per les sales.
 Reforç del sistema de vigilància a
l’interior de les sales per evitar
acumulacions de persones. Preservar
distància de seguretat entre les
persones.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic circula lliurement per l’interior de
les sales d’exposició.
Al llarg del recorregut de visita hi ha seients
pel descans dels visitants.
El recorregut/sentit de la visita està
determinat pel guia o monitor. El recorregut

Propostes d’adaptació
 Control específic dels espais de
petites dimensions que poden
provocar acumulació de persones.
 Us de mascaretes recomanat/obligat
a tot el públic visitant.
 Marcar el sentit de la visita.
5

cap a la sortida està senyalitzat amb retolació
de seguretat. En la majoria dels casos hi ha
personal d’atenció al públic o seguretat a
l’interior de les sales d’exposició. També es
disposa de sistemes de vídeo.

 Facilitar accés alternatiu als grups,
diferenciat de l’accés del públic
general. O diferenciar horaris.
 Supervisió acurada dels punts
sensibles de generar acumulació de
públic al llarg de la visita. En la
mesura del possible, habilitar espais
de sortida diferents als de l’entrada
(senyalitzar-ho clarament)

PROTECCIÓ DE PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.

Propostes d’adaptació
 Catenàries per organitzar cues amb
respecte de distància fìsica.
 Gels hidroalcohòlics a l’entrada de la
visita.
 Guants d’1 sol ús a l’accés.
 Ús de mascaretes segons
recomanacions sanitàries.
 Limitar el lliurament de material
d’informació.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
La bàsica de Prevenció de Riscos

Propostes d’adaptació
 Distància de separació del públic.
 Gels alcohol.
 Rentat de mans.
 Neteja i desinfecció de mostradors
mobiliari d’atenció al públic.
 Guants d’un sol ús i mascaretes
(segons disponibilitat)

ACTIVITAT DE DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària.

Propostes d’adaptació
 Reforç de neteja i desinfecció
d’espais d’atenció al públic, sanitaris i
mobiliari d’ús col·lectiu.
 Desinfecció material tècnic,
expositors d’informació, tauletes
d’enquestes...)
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MUSEUS, ARXIUS I CENTRES D’ART.
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1.3 TALLERS PER A GRUPS
Els centres ofereixen activitats tipus taller per a grups, escolars o d’adults. Es realitzen en
espais habilitats pel treball i estan guiats per monitors. La quantitat d’integrants dels grups
està regulada per cada centre tot i que els grups escolars es componen entre 25 i 30 persones.
Accedeixen al centre per l’entrada general i sol haver un protocol específic de rebuda i
d’atenció.
Les observacions i propostes de criteri contingudes a la fitxa de “VISITA A EXPOSICIONS PER A
GRUPS ” són pertinents en gran part per aquesta activitat de visita en grup.
En qualsevol cas i quan es tracti de tallers escolars, les mesures òptimes a adoptar seran com
a mínim aquelles que adoptin les escoles en el seu propi centre, suplementades, per mesures
específiques que s’hagin establert al centre, pel fet de desenvolupar-se l'activitat en un espai
públic, com és un museu.
El grup realitza l’activitat en un espai tancat.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus:

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
El nombre de persones integrants del grup es
controla per inscripció prèvia i per nombre
establert pel propi centre. Els grups
acostumen a ser grups-classe, entre 25 i 30
persones. A vegades el grup classe es divideix
en dues meitats i fan el taller amb la meitat
d'alumnes (mentre l'altra meitat del grup fa
una altra activitat, per exemple, una visita a
les sales del museu).
Es tracta d’activitats en espais tancats i per
tant perimetrats.

Propostes de millora
 Obligatorietat de comunicació prèvia
per autoritzar l’entrada de grups.
 Informar prèviament del protocol de
visita per complir amb les normes de
seguretat i salut.
 Revisió del nombre màxim de
persones integrants dels grups.
Reducció dels estàndars actuals.
 Control estricte de la circulació del
grup per arribar a l’espai d’activitat.
 Preservar distància de seguretat
entre les persones.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Assegut. En taules de treball. Amb necessitat
de circulació freqüent per l’espai de treball. El
grup accedeix al centre per l’entrada general.
El control d’accés i pagament es realitza al

Propostes de millora
 Separació de seguretat entre
persones.
 Us de mascaretes recomanat/obligat
a tot el públic participant.
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mostrador d’atenció al públic.
El recorregut fins a l’espai de treball està
determinat pel guia o monitor de l’activitat.
El recorregut cap a la sortida està senyalitzat
amb retolació de seguretat. En la majoria dels
casos hi ha personal d’atenció al públic o
seguretat a l’interior de les sales d’exposició.

 Facilitar una entrada alternativa als
grups, diferenciat de l’accés del
públic general.
 Supervisió acurada dels punts
sensibles de generar acumulació de
públic al llarg de la visita. En la
mesura del possible, habilitar espais
de sortida diferents als de l’entrada
(senyalitzar-ho clarament)

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.

Propostes de millora
 Catenàries per organitzar cues amb
respecte de distància social.
 Gels hidroalcohòlics a l’entrada de la
sala on es fa el taller.
 Guants d’1 sol ús a l’accés.
 Ús de mascaretes segons
recomanacions sanitàries.
 En el seu defecte, aquelles mesures
profilàctiques que s’apliquin a les
escoles.

PROTECCIÓ PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
No es contempla

Propostes de millora
 Distància de separació del públic.
 Gels alcohol.
 Rentat de mans.
 Neteja i desinfecció de mostradors
mobiliari d’atenció al públic. Neteja i
desinfecció de materials i eines d’ús
col·lectiu.
 Guants d’un sol ús i mascaretes
(segons disponibilitat)

ACTIVITAT DE DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària.

Propostes de millora
 Reforç de neteja i desinfecció
d’espais d’atenció al públic, sanitaris i
mobiliari d’ús col·lectiu.
 Desinfecció material tècnic,
expositors d’informació, tauletes
d’enquestes...)
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MUSEUS, ARXIUS I CENTRES D’ART.
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1.4 ACTES PÚBLICS AMB AFORAMENT LIMITAT (conferències, taules
rodones, presentacions, concerts...)
Es tracta d’actes programats que poden tenir una afluència variable de públic. Supeditat a
l’aforament de la sala o espai en el que es realitzin. Els centres de l’ICUB disposen de sales de
dimensions diverses, des d’espais amb altres funcions i habilitats per a l’acte (les pròpies sales
d’exposició) a sales d’actes pròpiament dita i habilitades, cas de l’Arxiu Històric, Monestir de
Pedralbes o Museu del Disseny, aquest últim a capacitat per a 300 persones. L’accés del públic
està controlat pel personal d’atenció al públic i de seguretat de l’entrada del centre.
Ocasionalment pot haver control de persones en l’accés concret de l’espai de l’activitat.
De durada variable, en general entre 1 i 2 hores.
El públic assisteix assegut.
Horaris: matins o tardes
Exemple tipus:

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
La capacitat de la sala és el paràmetre
principal pel control de l’aforament. El
personal d’atenció al públic i seguretat del
centre garanteix la gestió i el control de
l’aforament.
Al fer-se en espais interiors els espais estan
delimitats.

Propostes de millora
 Reserva prèvia. Només es podrà
accedir sense reserva prèvia en cas
que ho permeti l’aforament.
 Revisió
dels
aforaments
i
redimensionat dels mateixos.
 Control d’aforament estricte.
 En els casos d’espais habilitats
esporàdicament per la celebració
d’un acte en àrees d’altres usos (sales
d’exposicions, vestíbuls...) Acotar
l’area amb catenàries per delimitar
l’espai de emplaçament del públic i
marcar camins d’entrada i de sortida
de l’espai.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic assisteix a l’acte assegut i no sol
haver reserva de seient ni servei
d’acomodació.
S’accedeix a l’espai de l’acte previ accés al
centre i per tant per un punt controlat per
personal d’atenció al públic i seguretat.

Propostes de millora
 Separació de seguretat amb
l’escenari o tarima o espai reservat
pels oradors.
 Preservar distància de seguretat
entre els assistents.
 Servei d’acomodació per la correcta
9

El recorregut fins a l’espai de l’acte està
senyalitzat i en els punts que ho necessiten hi
ha personal d’atenció al públic que regula la
circulació o els accessos a altres espais.







distribució dels assistents i evitar
concentracions.
Us de mascaretes recomanat/obligat
a tot el públic assistent.
Control de la circulació en l’entrada i
la sortida de l’espai de realització de
l’acte per evitar acumulació de
públic.
Establir ordre d'entrada i de sortida.
Gestió de les cues i acumulacions de
públic a l’entrada dels espais per
garantir la separació de seguretat
entre persones. Supervisió acurada
dels punts sensibles de generar
acumulació de públic. Senyalització
de via de sortida.

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.

Propostes de millora
 Distribució a l’entrada del centre de
guants d’un sol ús.
 Dispensadors de gel desinfectant.
 Contenidors a les sortides per llençar
els guants utilitzats.
 Retolació informativa a l’entrada del
centre indicant:
- l'ús obligatori de guants i
mascareta.
- distància de seguretat que cal
mantenir.
 Catenàries per organitzar cues amb
respecte de distància social.
 Retirar: fulletons, tríptics (tot el
material que sigui font de contagi).
 Informar a la pàgina web que els
continguts es poden descarregar via
Web.
 Facilitar la descàrrega dels contingut
en els dispositius mòbils de cada
visitant.

PROTECCIÓ DELS ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
La bàsica de prevenció de riscos

Propostes de millora
 Distància de separació del públic.
 Accés diferenciat del públic.
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 Gels alcohol durant l’espectacle.
 Neteja i desinfecció escenaris i
mostradors.
 Ús de mampares als mostradors
d’atenció al públic.
 Gels alcohol.
 Facilitar el rentat de mans.
 Guants d’un sol ús i mascaretes.

ACTIVITAT DE DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària.

Propostes de millora
 Reforç de neteja i desinfecció
d’espais d’atenció al públic, sanitaris i
mobiliari d’ús col·lectiu.
 Desinfecció material tècnic,
expositors d’informació, tauletes
d’enquestes...)
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MUSEUS, ARXIUS I CENTRES D’ART.
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1.5 CONSULTA DE DOCUMENTACIÓ
La consulta es realitza en sales previstes per a aquesta finalitat. Disposen d’un servei de
personal que facilita la documentació sol·licitada. L’accés es lliure, o mitjançant concertació
de dia i hora.
El públic realitza les consultes de manera presencial en taules de treball.
Horaris: Matí / Tarda, i a concertar.
Exemple tipus: Sala de consulta Arxiu Històric de la Ciutat o centre de documentació del
Museu de Disseny.

PERÍMETRTE I AFORAMENTS
Situació actual
L’accés està controlat a l’entrada pel personal
d’atenció de públic i seguretat i en la sala de
consulta pel personal de sala.
L’aforament ve determinat pel nombre de
llocs de treball/consulta disponibles.
Es tracta d’espais tancats i per tant
perimetrats.

Propostes de millora
 Revisió dels aforaments i
redimensionat dels mateixos.
 Control d’aforament estricte.
 Observança de les distàncies de
seguretat
 Protocol de normes d’ús pels usuaris.
 Establir cita prèvia per evitar
concentració d’usuaris/es en les sales
de consulta

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Els usuaris realitzen la seva consulta als seus
llocs de treball, poden circular per la sala per
realitzar consultes de catàlegs, fitxers,
microfilms...
El recorregut fins als punts de consulta té un
control d’accés, ja sigui general del centre o
específic de una àrea concreta. El personal
d’atenció als usuaris també fan control
d’accés a la sala de consulta.
Entrada i sortida es fan pel mateix punt. La
sortida està indicada segons normativa de
seguretat.

Propostes de millora
 Distància de seguretat personal en la
disposició dels llocs de consulta (amb
mesura com marcar les places
ocupables).
 Us de mascaretes recomanat/obligat
a tots els usuaris.
 Us de guants.
 Gestió de les cues i acumulacions de
públic a l’entrada dels espais per
garantir la separació de seguretat
entre persones (amb mesures com la
marcació, en franges al terra, de les
distàncies entre persones).
 En la mesura del possible, habilitar
espais de sortida diferents als de
l’entrada (senyalitzar-ho clarament)
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.

Propostes de millora
 Catenàries per organitzar cues amb
respecte de distància física.
 Gels hidroalcohòlics a l’entrada del
centre.
 Mampara de seguretat
 Guants d’1 sol ús a l’accés.
 Ús de mascaretes segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
La pròpia de prevenció de riscos

Propostes de millora
 Distància de separació del públic.
 Gels alcohol.
 Rentat de mans.
 Neteja i desinfecció de mostradors
mobiliari d’atenció al públic i teclats
de consulta.
 Guants d’un sol ús i mascaretes
(segons disponibilitat)
 Mampara de seguretat en el punt
d’atenció als usuaris/es en les sales
de consulta.

ACTIVITAT DE DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària.

Propostes de millora
 Reforç de neteja i desinfecció
d’espais d’atenció al públic, sanitaris i
mobiliari i equipament d’ús col·lectiu.
 Desinfecció material tècnic,
expositors d’informació...)
 Per la permanència del COVID19 als
documents i protocols habilitar la
reserva, fins a 9 dies, dels documents
consultats

13

MUSEUS, ARXIUS I CENTRES D’ART.
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1.6 CONSULTA D’ESPECIALISTES (reserves i tallers restauració)
La consulta es realitza en espais d’accés restringit dels museus i arxius. Disposen d’un servei
de personal que facilita la documentació o els objectes sol·licitats i/o objecte de treball.
Els usuaris realitzen les consultes de manera presencial.
Horaris: Matí / Tarda, i a concertar.
Exemple tipus:

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
L’accés està controlat a l’entrada del centre
pel personal d’atenció de públic i seguretat i
en l’espai de treball pel personal tècnic
especialitzat.
Acostuma a ser una activitat puntual i
individual o de poques persones.
Es tracta d’espais tancats i per tant
perimetrats.

Propostes de millora
 Necessitat de reserva prèvia.
 Observança de les distàncies de
seguretat.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Els usuaris realitzen la seva tasca en espais de
treball previstos per aquest ús.
El recorregut fins als punts de consulta té un
control d’accés, ja sigui general del centre o
específic de una àrea concreta. El personal
d’atenció als usuaris també fan control
d’accés a la sala de treball. L’accés
s’acostuma a fer acompanyat de personal del
centre.
Entrada i sortida es fan pel mateix punt. La
sortida està indicada segons normativa de
seguretat.

Propostes de millora
 Distància de seguretat personal en la
disposició dels llocs de treball.
 Gestió de les cues i acumulacions de
públic a l’entrada dels espais per
garantir la separació de seguretat
entre persones.

PROTECCIÓ DE PÚBLIC
Situació actual
No es contempla

Propostes de millora
 Gels hidroalcohòlics a l’entrada del
centre.
 Guants d’1 sol ús a l’accés.
14

 Ús de mascaretes segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
No es contempla

Propostes de millora
 Distància de seguretat.
 Gels alcohol.
 Rentat de mans.
 Neteja i desinfecció de mostradors
mobiliari d’atenció al públic.
 Guants d’un sol ús i mascaretes.

ACTIVITAT DE DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària.

Propostes de millora
 Reforç de neteja i desinfecció
d’espais d’atenció al públic, sanitaris i
mobiliari i equipament d’ús col·lectiu.
 Desinfecció material tècnic,
expositors d’informació...)
 Desinfecció amb productes
compatibles amb els requeriments de
conservació preventiva.
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MUSEUS, ARXIUS I CENTRES D’ART.
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1.7 ITINERARIS PER LA CIUTAT/ESPAIS OBERTS EN GRUP (adults i
escolars)
Es realitza en grup organitzat, i tenen un educador o guia del museu que fa les explicacions i
condueix el grup per l'itinerari establert. Sovint ensenya imatges com a material de suport.
Hi ha 3 modalitats:
1- grup escolar que demana fer un itinerari específic dels que ofereix el museu
2- grup adult que demana fer un itinerari específic dels que ofereix el museu
3- itinerari que fa en grup el museu, en dia i hora concret, i que obre al públic prèvia
inscripció. No és un grup compacte sinó que està confegit a base de l'agrupació temporal de
visitants individuals o de grups petits d'amics o familiars amb la finalitat de fer l'itinerari.
Si es tracta d'un grup escolar, a més dels alumnes, hi participen 2 mestres o professors per
grup, dels quals un acostuma a anar al final del grup per evitar que cap alumne es perdi i
l'altre al davant, a prop de l'educador que condueix l'activitat.
El nombre de membres del grup està regulat i limitat: entre 10 i 20 persones (adults) i grup
classe de 25-35 persones (escolars).
El grup circula de forma conduïda pel carrer o espai públic seguint les explicacions de
l'educador o guia.
Horaris: Matí / Tarda, sense pausa al migdia.
Els itineraris estan preparats pels serveis educatius dels museus, i poden fer-se perquè el
museu obra inscripció i els ofereix al públic interessat en un dia i hora establerts, o bé poden
ser demanats per grups d'adults o escolars a dia i hora convinguts.
Exemple tipus:

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
El nombre de persones integrants del grup el
determina el museu i no supera els 20
participants (adults) i el grup classe entre 2535 persones (escolars).
Es tracta de visites en espais oberts, per tant
no perimetrats, tot i que per sentir les
explicacions de l'educador convé que els
participants estiguin agrupats.

Propostes de millora
 Revisió del nombre màxim de
persones integrants dels grups.
Reducció dels estàndars actuals.
 Preservar distància de seguretat
entre les persones.
 Pels grups escolars, cal seguir les
indicacions del departament
d’Ensenyament.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual

Propostes de millora
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El públic circula lliurement per l'espai exterior
al llarg del recorregut, tot i que per sentir les
explicacions de l'educador convé que els
participants estiguin agrupats.
Tot i tenir sovint l'inici de l'itinerari en la seu
del museu, rarament els participants de grups
(supòsits 1 i 2) accedeixen a taquilles i es
queden al carrer, al pati o al vestíbul
esperant, mentre que el professor o
l'organitzador fa el check in a taquilles.
En el cas del supòsit 3, els participants
(individuals o en petits grups d'amics o
familiars) accedeixen al centre per l’entrada
general. El control d’accés i check in es
realitza al mostrador d’atenció al públic o
taquilles.
A les zones d'espera (carrer-porta d'entrada,
pati o vestíbul) hi ha personal d’atenció al
públic o seguretat.

 Mantenir la distància de seguretat.
 Us de mascaretes recomanat/obligat
a tot el públic visitant.
 Facilitar accés alternatiu als grups,
diferenciat de l’accés del públic
general.
 Supervisió acurada dels punts
sensibles de generar acumulació de
públic a les zones d'espera (carrerentrada al museu, vestíbul o pati).
 En el cas dels grups del programa, ja
han pagat tots en inscriure’ls pel
web, no caldria que entressin a
taquilla. L’educador podria passar
llista a l’exterior (per exemple al pati
de la Plaça del Rei) i repartir les
radioguies, que és on comencen la
majoria dels itineraris

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.

Propostes de millora
 Catenàries per organitzar cues amb
respecte de distància social i
segregació de l'atenció de
 Gels hidroalcohòlics a l’entrada de la
visita.
 Guants d’1 sol ús a l’accés.
 Ús
de
mascaretes
segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
La pròpia de prevenció de riscos

Propostes de millora
 Distància de separació del públic.
 Gels alcohol.
 Rentat de mans.
 Neteja i desinfecció de mostradors
mobiliari d’atenció al públic.
 Guants d’un sol ús i mascaretes
(segons disponibilitat)

ACTIVITAT DE DESINFECCIÓ I NETEJA
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Situació actual
Neteja ordinària.

Propostes de millora
Reforç de la neteja i desinfecció dels
mostradors i punts de trobada.

21 CONTA CONTES EN BIBLIOTEQUES
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Sessions de contes infantils, espectacles escènics de petit format (adreçats a diverses
franges d’edat)
Majoritàriament a les sales infantils sense tarima, o a la sala d’actes, en ambdós casos amb
aforament limitat.
El públic accedeix per ordre d’arribada, sense inscripció prèvia
Horaris: Mati (activitats per nadons) / Tarda
Exemple tipus: ACTIVITATS BIBLIOTEQUES, Sac de rondalles, Llibres a escena, Primeres
passes, Atreveix-te amb els llibres (Club de lectura)...

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual

Propostes de millora

L’accés és lliure i gratuït.
En els espais infantils no hi ha un aforament
establert.
En algunes activitats hi ha control
d’aforament (es reparteix un número
prèviament).

Reduir l’aforament de cada espai al permès.
Calcular la capacitat dels espais infantils
tenint en compte els nous criteris.
Fer sessions amb aforament reduït, 10-15
assistents cada 15' / 30'.
Depenent de l’espai de cada biblioteca
marcar un recorregut d’entrada i l’altre de
sortida.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
En moltes activitats els nens seuen al terra
davant del narrador, i per tant no respecten
distàncies. Els pares seuen darrera.
Altres, els nens seuen a la falda dels pares.
Els assistents en funció de la proposta pot
ser que es moguin per participar, ballant o
fent mímica...

Propostes de millora
Cal estudiar si la ubicació actual de les
activitats es poden traslladar a altres espais
del mateix centre.
Senyalar posicions amb cadires o coixins,
respectant la distància física.
Limitar les activitats en moviment i amb
contacte entre els participants.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
No es contemplen

Propostes de millora
Catenàries per organitzar cues amb distància
física.
Marca de distància dels artistes.
Gels hidroalcohòlics.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.
Senyalització de recomanacions higièniques.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
No es contemplen

Propostes de millora
Distància de separació del públic.
Accés diferenciat del públic.
Gels hidroalcohòlics durant l’espectacle.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat)

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària dels espais.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció dels espais
públics, escènics i tècnics.
Desinfecció freqüent del material tècnic
(micròfons, taules de so, ...)
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2.2 CLUBS DE LECTURA
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Trobades d’un màxim de 25 persones amb un conductor per comentar un llibre.
Les trobades es fan en sales d’actes o espais polivalents reduïts. La gent seu en rotllana o al
voltant d’una taula.
Habitualment, els assistents entren a l’espai de manera conjunta quan comença l’activitat
(han esperat que obrin les portes de la sala) i surten en grup quan acaba.
Horaris: Tarda (i en algun cas al matí)
Exemple tipus: CLUBS DE LECTURA

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
Cal inscripció prèvia.
Les places estan limitades a 25 persones.

Propostes de millora
Reduir el nombre de participants.
Cal recollir dades personals dels participants.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Els participants seuen en cadires formant
una rotllana o bé al voltant d’una taula.
L’accés és a través de la biblioteca i les sales
s’obren una estona abans que comencin les
sessions.

Propostes de millora
Les cadires haurien de respectar la distància
física.
Obrir les sales una estona abans que
comencin les sessions perquè la gent hi
pugui entrar de manera esglaonada.

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
No es contemplen

Propostes de millora
Gels hidroalcohòlics.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
No es contemplen

Propostes de millora
Gels hidroalcohòlics durant l’espectacle.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat)
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DESINFCCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja habitual dels espais.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció dels espais.
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2.3 SALES D’ESTUDI
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
SALES D’ESTUDI PERMANENT
Espai destinat a l’estudi en un horari concret de dilluns a dijous de 21h a 0h. Durant tot l’any.
SALES D’ESTUDI DE CAP DE SETMANA
Hi ha dues sales d’estudi permanent que obren els caps de setmana (diumenge de 11h a 14h i
de 16h a 20h i diumenge de 16h a 20h respectivament), durant tot l’any. Es troben ubicades a
les Biblioteques de Vapor Vell i Sagrada Família
SALES D’ESTUDI PUNTUALS
Durant l’època d’exàmens (maig i juny) s’amplia el servei amb l’obertura de 10 sales d’estudi
més ubicades en diferents biblioteques. L’obertura durant aquests mesos d’aquestes sales es
realitza des del tancament de la biblioteca fins a les 00h.
*Totes les sales obren també el cap de setmana previ a les PAU.
L’espai destinat a l’estudi és diferent a cada biblioteca pot estar ubicat a les sales d’actes,
espais polivalents o entre el fons bibliogràfic.
El públic circula lliurement pels espais destinats a l’estudi.
Horaris: Nit
Exemple tipus: SALA D’ESTUDI VAPOR VELL

AFORAMENT I PERÍMETRE
Situació actual
L’accés és lliure i gratuït. Hi ha limitació de
l’aforament marcat. Control aforament a
l’entrada de la biblioteca i es fa per
comptatge d’usuaris/es cada 15 minuts.
Els usuaris/es estan asseguts a taula, podent
tenir una persona al costat i una altra al
davant.
No hi ha una lliure circulació, accés del carrer
al lloc d’estudi i viceversa. Circulació lliure del
lloc d’estudi als lavabos.
Dos monitors controlen l’espai: Un a
l’entrada i un altra espai per on es circula
(passadissos, escales) així com l’espai on
estudien.

Propostes de millora
Accés prèvia reserva per franges horàries,
deixant dades personals.
Control d’aforament estricte al conjunt.
Reduir l’aforament admissible segons sala o
fer ús d’altres espais disponibles que permeti
un major distanciament entre persones i
redueixi el número de persones en el mateix
espai.
Mantenir un distanciament entre els espais
els usuaris.
Controlar accés al lavabo.
Identificar els llocs buits prèvia entrada de
l’usuari/a per limitar el mínim moviment.
Indicar a l’entrada on es pot situar,
mitjançant un esquema/plànol de l’espai i els
llocs d’estudi.

CONTROL DEL PERÍMETRE
Situació actual

Propostes de millora
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SITUACIÓ DELS USUARIS/ES
Situació actual
Els usuaris/es accedeixen a la biblioteca i van
directament a l’espai destinat, circulant pels
espais habilitats al servei fins trobar un lloc
buit pels espais habilitats.
Donat que hi ha un comptatge cada quinze
minuts dels espais ocupats, a l’entrada de la
biblioteca s’informa que no hi ha espai i per
tant, no accedeixen usuaris quan l’aforament
està complert.
Lliure circulació i accés al lavabo.

Propostes de millora
Mantenir distancies entre els usuaris/es
(deixar una cadira inutilitzada amb cinta
d’abalisament entre usuaris/es tant al costat,
com al davant).
Limitar els participants als grups de conversa
a màxim 10 persones i deixar espais buits en
la seva disposició per tal de mantenir les
distàncies socials.

S’ofereix possibilitat realitzar grups de
conversa d’idiomes amb un màxim de 15
participants, situats a espais diferenciats de
l’espai d’estudi.

CIRCUÏTS D’ACCÉS, RECORREGUT I SORTIDA
Situació actual
L’accés a la sala és lliure mitjançant la porta
d’entrada sempre que hi hagi espais buits,
donat que es controla l’ocupació. Existeix un
mapa virtual de la ciutat que s’actualitza cada
quinze minuts, informant de l’ocupació
(espais buits i ocupats) de cada sala d’estudi.
Quan l’aforament està complert, també es
senyalitza a l’entrada de la biblioteca.

Propostes de millora
En el moment d’obertura de la sala, si hi ha
molts usuaris esperant, s’organitzarà entrada
amb cua, mantenint distància.

En algunes biblioteques pot ser necessari l’ús
d’ascensor per accedir a la sala.

Limitar l’ús de l’ascensor a una persona per
viatge.

La sortida és lliure i es fa un tancament amb
revisió de tots els espais abans de tancar la
sala.

En el moment de tancament, la sortida
s’organitzarà de forma esglaonada. Un
monitor informarà de forma anticipada,
organitzant un ordre de sortida.

Es realitzarà un esquema/plànol de l’espai
amb els llocs numerats. I en el moment
d’entrar se li assignarà un espai a cada
persona per evitar la mínima circulació.

ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Situació actual
Monitors/es (un en accés i una altra en
control d’espai)

Propostes de millora
Gels alcohol.
Senyalització de recomanacions higièniques.
Distribuir més paperes a l’espai
Accés i sortida a sales, mantenint distància
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seguretat

ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Situació actual
No es contemplen

Propostes de millora
Guants d’un sol ús.
Gel hidroalcohòlic.
Ús de mascaretes segons recomanacions
sanitàries.

Protecció tècnics
Situació actual
No es contempla

Propostes de millora
Gel alcohol.
Guants d’un sol ús (segons disponibilitat)
Ús de mascaretes segons recomanacions
sanitàries.

ACTIVITAT DE DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja de l’equipament pels serveis de
neteja.

SALES PERMANENTS
SAGRADA FAMÍLIA

VAPOR VELL

MONTSERRAT
ABELLÓ

JOAN MARAGALL

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció sala i mobiliari.

Aforament: 56 llocs d’estudi en
dues sales
*espais del Centre Cívic

Aforament: 66 llocs d’estudi en
un únic espai (sala d’actes)
Es pot accedir amb ascensor a la
sala.
Aforament: 40 llocs d’estudi en
un únic espai (sala d’actes molt
gran)
Accés a la sala en ascensor
Aforament: 70 llocs d’estudi (en
dos espais)
Espai Badalot 24 llocs,
Zona planta - 1 – 46 persones,

Reduir l’aforament a 50 llocs d’estudi. I
utilitzar la sala prèvia de tal forma que es
reparteixin els llocs d’estudi entre els 3 espais
per tal de mantenir la distància de seguretat
entre usuaris.
Reduir aforament a 20 llocs d’estudi per
mantenir distància seguretat.
Limitar l’ús de l’ascensor a una persona per
viatge.
Es pot mantenir els 40 llocs d’estudi, utilitzant
més taules per garantir distància de seguretat.
Limitar l’ús de l’ascensor a una persona per
viatge.
Reduir aforament a 47 llocs d’estudi
Espai Badalot - reduir aforament a 12
Zona planta -1, reduir aforament a 23 per tal
de garantir distància de seguretat.
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MERCÈ RODOREDA

VILA DE GRÀCIA

Aforament: 85 llocs d’estudi
Actualment, no es fan servir tots.
Aquests 85 estan repartirs en la
sala d’actes i planta 1.
Es pot accedir amb ascensor a la
sala.
Aforament: 64 llocs d’estudi en
un únic espai
Es pot accedir amb ascensor a la
sala.

Fer ús de la planta 0 on actualment hi ha 24
espais disponibles però reduint-los a 12
Limitar l’ús de l’ascensor a una persona per
viatge.
Reducció de l’aforament a 47 llocs d’estudi
repartits en dos espais, garantint distàncies de
seguretat.
Limitar l’ús de l’ascensor a una persona per
viatge.
Reduir aforament a 32 llocs d’estudi garantint
distàncies de seguretat.
Limitar l’ús de l’ascensor a una persona per
viatge.

NOU BARRIS

Aforament: 30 llocs d’estudi

Reduir 20 llocs d’estudi garantint distàncies
de seguretat.

CAN FABRA

Aforament: 72 llocs d’estudi
en dues sales
Es pot accedir amb ascensor a la
sala.

Reduir aforament de les dues sales, a 18 llocs
d’estudi per cada sala, hi ha altres espais que
s’utilitzen fora d’aquestes sales – que podrien
ampliar l’aforament
Limitar l’ús de l’ascensor a dues persones per
viatge donades les dimensions de l’ascensor.

MANUEL ARRANZ

Aforament: 48 llocs d’estudi
una única sala
Es pot accedir amb ascensor a la
sala.

Reduir a 24 llocs d’estudi
Limitar l’ús de l’ascensor a una persona per
viatge.

Aforament: 24 llocs d’estudi en
un únic espai, molt estret.

Reduir 10 llocs d’estudi per mantenir distància
seguretat.

FRANCESC CANDEL

Aforament: 50 llocs d’estudi

Reduir 30 llocs d’estudi per mantenir distància
seguretat.

CLARÀ

Aforament: 32 llocs d’estudi

Reduir 16 llocs d’estudi per mantenir distància
seguretat.

JAUME FUSTER

Aforament: 80 llocs d’estudi

Reduir 40 llocs d’estudi per mantenir distància
seguretat.

EL CARMEL

Aforament: 40 llocs d’estudi

Reduir a 20 llocs d’estudi per mantenir

SALES PUNTUALS´
FRANCESC BOIX
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distància seguretat.
MONTBAU

Aforament: 16 llocs d’estudi

Reduir aforament a 10 llocs d’estudi garantint
distàncies de seguretat.
Reduir 30 llocs d’estudi garantint distàncies
de seguretat.

LES ROQUETES

Aforament: 50 llocs d’estudi

ZONA NORD

Aforament: 50 llocs d’estudi

Reduir 30 llocs d’estudi garantint distàncies
de seguretat.

TRINITAT VELLAJOSEP BARBERÀ

Aforament: 18 llocs d’estudi

Reduir 10 llocs d’estudi garantint distàncies
de seguretat.

XAVIER BERENGUEL

Aforament: 32 llocs d’estudi
una única sala

Reduir 30 llocs d’estudi, utilitzant dos espais,
garantint distàncies de seguretat.
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2.4 EPAIS POLIVALENTS BIBLIOTEQUES
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Xerrades sobre temes d’interès general, presentacions de llibres, xerrades amb escriptors,
concerts/recitals per a adults
En la majoria de casos es fan en les sales d’actes i espais polivalents de les biblioteques amb
o sense tarima, i amb aforament limitat.
El públic és fixe i entra i surt segons li convingui. L’única limitació és la capacitat de la sala
Horaris: Tarda
Exemple tipus: ACTIVITATS BIBLIOTEQUES

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
L’accés és lliure i gratuït, sense inscripció
prèvia.
L’accés és a través de la biblioteca, en
funcionament.
Si hi ha prou gent, s’organitza la cua i se’ls
lliura tiquet d’accés.
La limitació de l’aforament ve determinada
per la capacitat de la sala.

Propostes de millora
Reduir l’aforament de cada espai al permès.
Marcar, amb catenàries, les cues i l’accés a la
sala, vigilant que es respectin les distàncies
establertes.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic està assegut en cadires o a la grada
de la sala d’actes.
Entrada i sortida lliure de l’acte.

Propostes de millora
Els seients haurien de respectar la distància
de seguretat.
Reforç de monitors per a controlar l’accés a
la sala i la disposició dels seients.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
No es contemplen

Propostes de millora
Gels hidroalcohòlics.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ DELS ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
Els artistes/conferenciants, en acabar solen
parlar amb el públic o signen llibres.

Propostes de millora
Evitar l’accés posterior del públic.
Distància de separació del públic.
Accés diferenciat del públic.
Gels alcohol durant l’espectacle.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat.

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària dels espais.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció dels espais
públics, escènics i tècnics.
Desinfecció material tècnic (micròfons,
taules de so, ...)
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2.5 VISITES ESCOLARS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Visites escolars adreçades a grups classe (diverses franges d’edat)
Majoritàriament a sales infantils, però també a la sala d’actes o altres espais de la biblioteca.
El públic és fix i entra en grups acompanyats pels professors, amb cita prèvia.
Horaris: Mati / Tarda
Exemple tipus: Visites escolars.

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual

Propostes de millora

L’accés és lliure i gratuït, però només es pot
accedir amb el grup classe acompanyat pels
professors.

Reduir l’aforament de cada espai al permès.
Preveure l’espai més adequat en funció del
nombre del grup i si cal, fer dues visites per
grup.
Disposar de les dades de contacte de cada
grup.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Els grups durant la visita coneixen la
biblioteca a peu i ocupen la sala infantil o
altres sales per assistir a petites activitats o
explicacions dels professionals

Propostes de millora
Depenent de l'espai de cada biblioteca
marcar el recorregut de la visita, des de
l'entrada a la sortida.
Dividir els grups en dos si la sala no ho
permet.
No barrejar mai mes d’un grup classe.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
No es contemplen

Propostes de millora
Intentar mantenir la distància física entre els
alumnes durant tota la visita.
Necessària complicitat dels professorat en
l’organització de l’espai i dels nens.
Gels hidroalcohòlics.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.
Catenàries per a definir espais o recorreguts.
Lliurar prèviament a l’escola les
recomanacions higièniques.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
No es contemplen

Propostes de millora
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat)

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària dels espais.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció dels espais
públics, escènics i tècnics.
Desinfecció freqüent del material tècnic
(micròfons, taules de so, ...)
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2.6 TALLERS en equipaments culturals de proximitat
Actes de petit format de tallers, conferencies, grups escolars, projeccions audiovisuals.
Els tallers es realitzen en aules de petita capacitat (20/30 persones).
Les activitats escolars es fan en sales d’actes, així com algunes activitats de moviment en
alguns espais mes petits.
S’eliminen les activitats participatives i/o interactives (jocs, etc...).
En cas d’espais amb mes d’un taller simultani, no podran coincidir en l’horari d’entrada i
sortida.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus: TALLER DE COLLAGE SOBRE EXPOSICIO COL·LECTIVA

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
L’accés és de pagament als tallers.
Sempre són recintes tancats – suspenent els
itineraris - .
Control d’aforament del conjunt del recinte,
per la percepció de congestió per part dels
responsables.

Propostes de millora
Utilitzar només recintes amb perímetre
tancat i que permetin entrada i sortida
independent.
Control d’aforament del recinte a l’aforament
permès en cada moment.
L’aforament s’ha de calcular per aules, no per
la totalitat de la capacitat, ja que les persones
estaran concentrades en diferents sales.
Accés mitjançant reserva prèvia per internet,
amb franges horàries predeterminades.
Marcar un circuit des de l’entrada a la sortida
No es barrejaran grups, i en el cas d’escoles
tampoc es barrejaran els grups classe.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
La gent circula lliurement per l’interior dels
recintes.
En alguns casos empren espais comuns per a
esperar l’activitat.

Propostes de millora
S’han de controlar constantment els espais
comuns i de circulació del recinte.
Cada taller ha de tenir l’espai de públic
delimitat, marcant la posició dels assistents,
sigui amb seients o amb senyals al terra,
respectant sempre la distància social.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Servei d’informació a la recepció de
l’equipament.

Propostes de millora
Reconduir la tasca de l’informador (atenció
telefònica i d’email i gestió d’entrades i
sortides als tallers.
Catenàries per organitzar cues amb distància
física.
Folres de plàstic per seients (es canviaran
després de cada grup participant al taller)
Gels alcohol.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.
desinfecció després de cada ús i abans
d'entrar l'anterior

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
EPI’s pel personal tècnic.

Propostes de millora
Delimitar l’espai tècnic en la realització de
tallers.
Gels alcohol durant el taller.
Us dels serveis exclusivament per a
professionals i rentat de mans.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat).

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària dels espais.
Tancament dels WC’s per us exclusiu dels
professionals.
S’ha de comunicar en el moment de la
inscripció que els serveis (WC) no es podran
utilitzar.
Neteja del recinte pels serveis municipals.

Propostes de millora
Desinfecció dels espais.
Neteja i desinfecció freqüent dels WC.
Neteja de les superfícies emprades (taules,
etc).
Desinfecció freqüent del material tècnic
(micròfons, taules de so, llums,...)
Diferent horari de servei de neteja (no es
valida la formula de neteja abans d’obrir el
centre un cop com a valida).
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2.7 REUNIONS D’ENTITATS en equipaments culturals de proximitat
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Actes de petit format per acollir entitats del territori per a desenvolupar tasques de
coordinació i actes propis.
Les reunions s’acostumen a realitzar en aules de petita capacitat (20/30 persones).
S’eliminen les activitats participatives i/o interactives (jocs, etc...).
En cas d’espais amb mes d’una reunió simultània – o amb tallers en marxa – cap activitat
podrà coincidir en l’horari d’entrada i sortida.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus: reunió associació entitat social de salut mental

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
L’accés acostuma a ser gratuït – segons
interès - .
Sempre són a recintes tancats
Control d’aforament del conjunt del recinte,
per la percepció de congestió per part dels
responsables.

Propostes de millora
Utilitzar només recintes amb perímetre
tancat i que permetin entrada i sortida
independent.
Control d’aforament del recinte a, com a
màxim, a l’aforament permès en cada
moment.
L’aforament s’ha de calcular per aules, no per
la totalitat de la capacitat, ja que les persones
estaran concentrades en diferents sales.
Accés mitjançant reserva prèvia per internet,
amb franges horàries predeterminades.
S’haura d’informar del nombre d’assitents
per adequar l’espai i la capacitat de les sales.
Marcar un circuit des de l’entrada a la sortida
Controlar que no s’excedeixi l’aforament
establert com a màxim.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
La gent circula lliurement per l’interior dels
recintes.
En alguns casos empren espais comuns per a
esperar l’activitat.

Propostes de millora
S’han de controlar constantment els espais
comuns i de circulació del recinte.
Cada reunió ha de tenir l’espai de públic
delimitat, marcant la posició dels assistents,
sigui amb seients o amb senyals al terra,
respectant sempre la distància social.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Servei d’informació a la recepció de
l’equipament.

Propostes de millora
Reconduir la tasca de l’informador (atenció
telefònica i d’email i gestió d’entrades i
sortides als tallers.
Catenàries per organitzar cues amb distància
social.
Folres de plàstic per seients.
Gels alcohol.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
EPI’s pel personal tècnic.

Propostes de millora
Delimitar l’espai tècnic en la realització de les
reunions, mantenint la distancia física.
Gels alcohol.
Us dels serveis exclusivament per a
professionals del Centre Civic i rentat de
mans.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat).

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària dels espais.
Tancament dels WC’s per us exclusiu dels
professionals.
S’ha de comunicar en el moment de la
inscripció que els serveis (WC) no es podran
utilitzar.
Neteja del recinte pels serveis municipals.

Propostes de millora
Desinfecció dels espais.
Neteja i desinfecció freqüent dels WC.
Neteja de les superfícies emprades (taules,
etc).
Desinfecció freqüent del material tècnic
(micròfons, taules de so, llums,...)
Diferent horari de servei de neteja (no es
valida la formula de neteja abans d’obrir el
centre un cop com a valida).
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2.8 FIRES EN ESPAIS OBERTS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Fires en espais oberts interiors i exteriors
Hi ha diferents stands d’exposició
El públic accedeix lliurement a l’espai.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus: FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ A FABRA I COATS

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
L’accés és lliure i gratuït.
Normalment, no són recintes tancats.
Control d’aforament del recinte, per la
percepció de congestió per part dels
responsables o, en alguns casos, per sistemes
electrònics.

Propostes de millora
Utilitzar només recintes amb perímetre
tancat i que permetin entrada i sortida
independent.
Control d’aforament del recinte a, com a
màxim, l’aforament permès en cada moment.
En el cas que hi hagi stands, delimitació de
perímetre per a cadascun
Accés mitjançant reserva prèvia per internet,
amb franges horàries predeterminades.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic circula lliurement pels espais.

Propostes de millora
S’han de controlar constantment els espais
comuns i de circulació del recinte.
L’espai de públic ha d’estar delimitat,
marcant els recorreguts i les distàncies de
seguretat en cas de cua.

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.
Serveis sanitaris.

Propostes de millora
Més controladors d’accés per a regular tant
els accessos al recinte com la disposició
interior.
Catenàries per organitzar els recorreguts i
cues amb distància social.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
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Situació actual
EPI’s pel personal tècnic.

Propostes de millora
Delimitar l’espai tècnic i del personal de la
fira amb accés independent del públic.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat)

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària dels wc químics.
Neteja diari del recinte

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció dels espais
Neteja i desinfecció freqüent dels wc i altres
espais públics.
Desinfecció freqüent dels stands i
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2.9 RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
Activitats de creació de projectes artístics i culturals
Residències de creació/investigació/producció i assajos. Contempla grups de treball fixes que
oscil·len normalment entre 1 i 8 persones.
Puntualment la xarxa acull produccions de gran
format (entre 9 i 20 persones).
Són grups tancats. En algun cas hi ha alguna persona externa
En alguns casos hi ha contacte físic entre persones i manipulació d’objectes (dansa, circ,...)
Tipologia per disciplina: arts visuals i arts escèniques.
Horaris: Tot el dia. En alguns casos sense personal de la fàbrica
Exemple tipus: COMPANYIA DE DANSA QUE FA UNA CREACIÓ D’UN ESPECTACLE

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
Les residències es fan a través de
convocatòria pública.
Són espais tancats i delimitats
Control d’aforament del conjunt del recinte,
per la percepció de congestió per part dels
responsables.
Cada espai té un aforament determinat.

Propostes de millora
Surant el procès de creació es prioritzarà el
teletreball
Control d’aforament de l’espai, com a màxim
l’aforament permès en cada moment.
L’aforament s’ha de calcular per cadascuna
de les sales de creació.
Es recomana que l´ús dels espais de treball
sigui exclusiu i amb mínims d’una setmana
per companyia o equip de treball. O bé en
dos torns (matí i tarda), sempre que sigui
possible la neteja al migdia.
Marge horari d’entrada i sortida dels espais
per possibilitar la neteja.
No es barrejaran grups

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
No hi ha públic

Propostes de millora

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual

Propostes de millora

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual

Propostes de millora
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Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i
sabó, com a mesura principal de prevenció i
control de la infecció.
Mantenir una distància física mínima segons
recomanacions sanitàries.
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un
sol ús en tossir i esternudar i llançar-los
després a les escombraries (preferiblement
galleda amb tapa i pedal); o amb la cara
interna del colze i cal rentar-se les mans de
seguida.
Evitar tocar-se el nas, ulls i boca, sobretot
després de tocar objectes de tercers.
Rentar-se les mans en arribar del carrer a
l’edificis.
No saludar donant la mà ni de cap manera
que impliqui contacte físic.
Un cop s’hagi entrat a l’edifici, realitzar rentat
de mans correcte i de manera freqüent amb
aigua i sabó.
Evitar sempre que sigui possible fer servir
estris de companys.
Tots els treballadors/es, així com els creadors
i creadores i resta d’usuaris del centre hauran
d’utilitzar el material de protecció individual
(EPI), recomanat: mascareta i guants de
protecció homologats d’un sol ús i
preferiblement biodegradables
Delimitar l’espai a utilitzar en cadascuna de
les residències i amb l’horari acotat.
Vestidors amb horaris per a cadascuna de les
residències i amb desinfecció entre us i us.

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària dels espais.

Propostes de millora
Ventilar l’espai de treball mantenint les
finestres obertes durant un mínim de 15
minuts diaris, preferentment a l’inici, a meitat
i al final de la jornada laboral, en aquells llocs
en els quals sigui possible, sempre garantint
la seguretat dels espais de treball i que
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quedin tancades en finalitzar la jornada
laboral.
Els diferents serveis tècnics han de garantir
que els sistemes de ventilació forçada
estiguin en correcte funcionament per tal de
tenir unes ventilacions adequades dels espais
de treball.
Assegurar la neteja i desinfecció dels filtres
dels sistemes de climatització.
Reforçar la neteja de superfícies comunes,
concentrant esforços en espais i superfícies
d’ús més intensiu, tals com lavabos, cuines i
superfícies de treball específiques per a
dansa i circ (linòleums, matalassos, etc.)
Neteja i desinfecció dels espais amb ús diari
rotatiu, entre us i us (terra, els elements i
equips d’ús comú tals com equips de so,
altaveus, interruptors, panys, taules, etc.)

SITUACIONS ESPECÍFIQUES
Situació actual
Espais d’entrenament (circ) en sales amb
material tècnic

Proposta
Seguiran els protocols marcats pel sectors
d’entrenaments i activitat física (gimnasos,
centres d’alt rendiment, etc,..)

Situació actual
Residències amb contacte físic i/o que son
incompatibles amb l’us de mascaretes/guants

Proposta
L’ús sense material de protecció serà
únicament dins la sala d’assaig.
No podrà participar cap persona externa al
grup resident.
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3.1 ARTS ESCÈNIQUES EN TEATRES
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Espectacles teatrals, de dansa, de circ i concerts en espais escènics.
Els espectacles es realitzen teatres, siguin a l’aire lliure, com el Teatre Grec, o edificis tancats,
tots ells construïts expressament per dur a terme aquesta activitat.
El públic està assegut al pati de butaques de cada teatre a la seva localitat.
Horaris: Tarda / Nit
Exemple tipus: TEATRE GREC / TEATRE LLIURE / MERCAT DE LES FLORS / TNC

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
L’aforament es controlat pels seients que hi
ha als teatres.
Els espectacles son de pagament.
L’accés del públic es fa mitjançant la compra
d’una entrada, que pot ser numerada o sense
numerar.
L’entrada i sortida de públic no són quasi mai
simultanis.

Propostes de millora
Reduir l’aforament al que s’estableixi en cada
moment per a garantir la distància física
recomanada sanitàriament.
Ordenar les cues i els circuits d’entrada i
controlar la sortida massiva.
Cal habilitar, quan sigui possible, més
accessos dels habituals, tant per a l’entrada
com per a la sortida.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic està assegut al seient que li toca
amb la compra de la seva entrada.
A l’entrada a la sala, es valida l’entrada i
acomodació ajuda a trobar el seu seient.

Propostes de millora
Se’ls assignarà només una proporció dels
seients existents d’acord a les limitacions
marcades en cada moment i no es permetrà
ocupar els altres seients.
S’han de controlar constantment els espais
comuns i de circulació de l’edifici.
La reserva de seients es farà per fila i no per
butaca, per a afavorir l’acomodació sense
creuaments.
Un cop finalitzada l’acomodació no es
permetran moviments, tret de necessitat.
Les sessions no tindran entreacte.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Servei d’acomodació.
Vigilants i controladors d’accés.
Serveis Sanitaris.

Propostes de millora
Les entrades han de ser numerades.
Ampliar el servei d’acomodació.
Ordenar l’entrada a la sala i a les files en
funció de la numeració
Desallotjar la sala per files.
Informar a l’entrada del teatre del protocol
establert per entrar i sortir.
Publicació de les mesures de seguretat del
teatre.
Catenàries per a organitzar les cues i
mantenir la distància social.
Folres de plàstic per seients.
Gels alcohol.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.
Utilització d’ozó en els circuits de ventilació

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
EPI’s pel personal tècnic de la sala.
Disposició de dutxes i rentat de mans.

Propostes de millora
Distància de separació del públic.
Accés diferenciat del públic.
Gels alcohol.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat).
Ulleres de seguretat.
Entrada esglaonada al treball.
Monos de treball d’un sol ús.
Respectar 24h entre la sortida d’una
companyia i l’entrada de l’altra.

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja ordinària de camerinos, lavabos,
escenari, pati de butaques i altres espais del
edifici.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció de camerinos,
lavabos, escenari, pati de butaques i altres
espais del edifici, entre funcions.
Neteja dels lavabos mentre hi hagi públic
Desinfecció total d’escenaris, camerinos,
lavabos, material tècnic, entre companyies.
Recollida selectiva del material sanitari per
mitjà d’empreses qualificades
Llibre de registre de utilització i desinfecció.
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ALTRES CONSIDERACIONS
Els teatres disposen de servei de restauració (en la majoria dels casos, gestionat en règim de
concessió). Aquestes empreses s'acolliran i seguiran les indicacions marcades per les
autoritats sanitàries pel que fa a la seva prestació del servei.
Es recomana que, al adquirir les entrades, l’usuari faciliti un correu per tal que se’l localitzi si
apareix un cas d’infecció.
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4.1 ARTS DE CARRER
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Actes de petit format d’activitats teatrals, musicals, de dansa, d’efectes lumínics o sonors, de
circ, etc, en petit i mitjà format.
Els espectacles es realitzen en espais escènics, amb tarima o sense, propers al públic, o en
recintes construïts expressament amb seients pel públic.
S’eliminen les activitats participatives i/o interactives (jocs, etc...).
En cas d’un recinte amb més d’un espectacle, el públic segueix un circuit marcat per accedir
ordenadament a cada un dels espectacles.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus: MERCÈ ARTS DE CARRER A LA CIUTADELLA

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
L’accés és lliure i gratuït.
No sempre són recintes tancats
Control d’aforament del conjunt del recinte,
o amb càmeres o per la percepció de
congestió per part dels responsables.

Propostes de millora
 Utilitzar només recintes amb
perímetre tancat i que permetin
entrada i sortida independent.
 Control d’aforament del recinte al
màxim permès en cada moment.
 Accés mitjançant reserva prèvia per
internet, amb franges horàries
predeterminades.
 Marcar un circuit des de l’entrada a la
sortida que inclogui tots els
espectacles, evitant, entre altres,
l’accés a instal·lacions fixes de l’espai
(fonts, jocs infantils,...)
 Perimetrar cada un dels espectacles,
tant pel que fa a escenari com a espai
per públic, i organitzar la cua d’accés
respectant distància física.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic circula lliurement per l’interior dels
recintes.
S’agrupa entorn de cada espectacles que li
interessa informalment. En algun cas, sí estan
limitats o tenen seients i comporten cues.

Propostes de millora
 S’han de controlar constantment els
espais comuns i de circulació del
recinte.
 Cada espectacle ha de tenir l’espai de
públic delimitat, marcant la posició
dels espectadors, sigui amb seients,
amb coixins o amb senyals al terra,
respectant sempre la distància física.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.
Serveis sanitaris.

Propostes de millora
 Més controladors d’accés i monitors
per a regular tant els accessos al
recinte com la circulació i cues
interiors.
 Catenàries per organitzar cues amb
distància física.
 Folres de plàstic per seients.
 Gels alcohol.
 Guants d’1 sol ús i mascaretes
segons recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
EPI’s pel personal tècnic.

Propostes de millora
 Delimitar l’espai tècnic i artístic amb
accés independent del públic.
 Gels alcohol durant l’espectacle.
 Disposició de dutxes i rentat de
mans.
 Guants d’un sol ús i mascaretes
(segons disponibilitat).

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària del backstage.
Neteja diària dels wc químics.
Neteja del recinte pels serveis municipals.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció del backstage.
Desinfecció dels espais escènics.
Neteja i desinfecció freqüent dels wc i altres
espais públics.
Desinfecció freqüent del material tècnic
(micròfons, taules de so, llums,...)

ALTRES CONSIDERACIONS
Alguns d’aquests espais incorporen serveis de restauració, en règim de concessió. Aquestes
empreses s'acolliran i seguiran les indicacions marcades per les autoritats sanitàries pel que
fa a la seva prestació del servei.
Es recomana que, al adquirir les entrades, l’usuari faciliti un correu per tal que se’l localitzi si
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apareix un cas d’infecció.

4.2 ITINERÀNCIES CULTURA POPULAR
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Desfilades de colles de cultura popular, en recorreguts per la via pública, generalment
calçada, aturant el trànsit.
Poden tenir una especialitat comuna (colles de diables, trabucaires, gegants, besties de foc,
tabalers, etc.) o poden ser mixtes. Algunes comporten la utilització de material pirotècnic o el
llançament de confeti, caramels, etc.
El públic s’aplega als balcons, terrats i finestres, al llarg del recorregut.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus: CORREFOCS, CAVALCADES, CERCAVILES

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
L’assistència és a la via pública i per tant, és
lliure i gratuïta.
Normalment hi ha una obertura policial que
delimita l’inici de l’activitat i un tancament
amb els equips de neteja.
Al llarg del recorregut són les pròpies colles
les que disposen voluntaris per a delimitar
l’accés del públic, si cal. Algunes cercaviles
tenen la voluntat específica de la interacció
amb el públic.
En molts casos, calen punts de concentració i
muntatge i desmuntatge a l’inici i al final.

Propostes de millora
Caldria descentralitzar les rues pels barris.
La convocatòria cal fer-la adreçada a que els
veïns puguin veure-ho des de balcons, terrats
i finestres, sense sortir al carrer.
Cal delimitar de forma evident, mitjançant
acompanyament policial, l’inici de la rua i el
tancament.
Les colles hauran de disposar de voluntaris
per a mantenir expedit el perímetre.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic se situa lliurement. Preferentment
als sectors laterals del recorregut.
No hi ha cap situació preestablerta i
s’acumula el públic fins a la saturació.
En molts casos el públic pot accedir a la rua i,
fins i tot, en alguns casos interactuar amb els
integrants.

Propostes de millora
El públic hauria de contemplar-ho des de
balcons, terrasses i finestres i no des del
carrer directament.
Es descarta totalment la interacció amb
públic i el llançament d’objectes de cap tipus
(confetis, caramels, serpentines, etc)
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Serveis sanitaris.
Acompanyament policial.
Servei d’ordre de cada colla o grup.
En actes de foc, hi ha cartells amb avisos i
recomanacions.

Propostes de millora
Reforçar la crida amb cartells al llarg del
recorregut, explicant que és una activitat per
ser vista des dels bacons, finestres i terrats.
Reforçar els serveis sanitaris i policials i el
servei d’ordre.
Cinta perimetral per a delimitar l’ample de la
capçalera, forçant la no presència de públic.
Cada colla ha de disposar de Gel Alcohol.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
Els propis de cada activitat.
Algunes activitats ja comporten la utilització
de mascares i guants, però no d’un sol ús.

Propostes de millora
Les àrees de concentració i muntatge i
desmuntatge hauran de ser totalment
perimetrades, respectant la separació física
interpersonal i altres mesures sanitàries. I si
és possible, que s’arribi al lloc amb tot
muntat i a punt d’arrancada.
Utilització de mascaretes per a tots els
integrants i guants d’un sol ús a sota del
vestuari propi de l’activitat.
Al llarg del recorregut i en funció de l’activitat
s’ha de garantir que es manté la separació
física i altres mesures sanitàries entre els
integrants de la rua.
Prèviament, es farà arribar a tots els
participants el recull d’instruccions bàsiques i
mesures sanitàries obligatòries.
Gels alcohol durant l’espectacle.
Disposar de guants d’1 sol us i mascaretes
(segons disponibilitat)

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja posterior al recorregut pels serveis
municipals.

Propostes de millora
Neteja prèvia dels espais perimetrats
d’arrencada i arribada, a càrrec dels Serveis
Municipals.
Reforçar la neteja posterior del recorregut.
Les colles han de presentar un pla de
desinfecció dels materials un cop acabat
l’acte (vestuari específic, carrosses, guants i
mascares pròpies de l’activitat, etc.)
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ALTRES CONSIDERACIONS
Es descarten altres esdeveniment de Cultura Popular que, per la seva naturalesa,
requereixen contacte intens entre els participants: CASTELLERS, SARDANES...
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4.3 ESPECTACLES PIROTÈCNICS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Espectacles pirotècnics.
Els espectacles es realitzen en espais oberts, que permetin l’aïllament del perímetre de
seguretat, i que siguin visibles des del màxim de domicilis i terrats.
El públic veu i sent l’espectacle des dels propis domicilis.
Horaris: Vespre / Nit
Exemple tipus: PIROTÈCNICS I PIROMUSICAL MERCÈ

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
L’accés és lliure i gratuït.
Perímetre de seguretat al voltant de la zona
de dispar.
No hi ha control d’aforament. Grans
afluències de públic.

Propostes de millora
Fer diversos castells simultanis o no en els
diferents districtes.
Buscar espais oberts i amb prou visibilitat per
al màxim de veïns.
Perímetre de seguretat totalment tancat.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic s’acumula, lliurament, en les zones
de bona visibilitat.
Públic de peu, la durada màxima és de 30m.
Els espectacles piromusicals disposen de
música amplificada.

Propostes de millora
El públic ho haurà de veure des de les
finestres, balcons i terrats propis.
Caldrà estudiar si és possible la música en
aquest nou format.

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Serveis sanitaris.
Tanques de separació entre el públic i
l’escenari.
S’aprofita el so per a donar avisos de
seguretat al públic.

Propostes de millora
La G.Urbana i personal auxiliar hauran de
vigilar que no accedeixin al carrer.
La convocatòria ha de deixar molt clar que el
públic no podrà accedir al carrer durant
l’espectacle.
S’ha de reforçar la crida amb avisos i cartells i
fins i tot megafonia.
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PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
Els tècnics son els únics que es mouen en el
perímetre de seguretat.
EPI’s pel personal tècnic.

Propostes de millora
Gels alcohol durant el muntatge i
l’espectacle.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat)

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària de la zona tècnica.
Neteja dels recintes pels serveis municipals.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció de la zona
tècnica.
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4.4 CONCERTS EN ESPAIS OBERTS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Concerts de música en petit i mitja format.
Els espectacles es realitzen sobre escenaris, amb el públic assegut o en espais assenyalats que
respectin la distància social.
El públic accedeix a l’espai amb invitació i amb cues controlades i no circula lliurement.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus: AUDITORI DEL FÒRUM / PLAÇA JOAN COROMINES

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
L’accés és lliure i gratuït.
Normalment, no són recintes tancats.
Control d’aforament del recinte, per la
percepció de congestió per part dels
responsables o, en alguns casos, per sistemes
electrònics.

Propostes de millora
Utilitzar només recintes amb perímetre
tancat i que permetin entrada i sortida
independent.
Control d’aforament del recinte a, com a
màxim, l’aforament permès en cada moment.
Accés mitjançant reserva prèvia per internet,
amb franges horàries predeterminades.
Escenari i zona tècnica amb accés
independent del públic.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic circula lliurement pels espais.

Propostes de millora
S’han de controlar constantment els espais
comuns i de circulació del recinte.
L’espai de públic ha d’estar delimitat,
marcant la posició dels espectadors, sigui
amb seients o amb senyals al terra,
respectant sempre la distància física.
Intentar retransmetre el màxim d’actes per
xarxes socials.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.
Serveis sanitaris.
Tanques de separació entre el públic i
l’escenari.

Propostes de millora
Més controladors d’accés per a regular tant
els accessos al recinte com la disposició
interior.
Catenàries per organitzar cues amb distància
física.
Folres de plàstic per seients.
Gels alcohol.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
Tanques de separació entre el públic i
l’escenari.
EPI’s pel personal tècnic.

Propostes de millora
Delimitar l’espai tècnic i artístic amb accés
independent del públic.
Gels alcohol durant l’espectacle.
Disposició de dutxes i rentat de mans.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat)
No compartir instruments.
Càtering en paquets individuals.
Camerinos no compartits

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària del backstage.
Neteja diària dels wc químics.
Neteja recinte pels serveis municipals.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció del backstage.
Desinfecció dels escenaris.
Neteja i desinfecció freqüent dels wc i altres
espais públics.
Desinfecció freqüent del material tècnic
(micròfons, taules de so, llums,...)

ALTRES CONSIDERACIONS
Alguns d’aquests espais incorporen serveis de restauració, en règim de concessió. Aquestes
empreses s'acolliran i seguiran les indicacions marcades per les autoritats sanitàries pel que
fa a la seva prestació del servei.
Es recomana que, al adquirir les entrades, l’usuari faciliti un correu per tal que se’l localitzi si
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apareix un cas d’infecció.

4.5 DEBATS, LECTURES I CONFERÈNCIES EN ESPAIS OBERTS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Debats i conferències, lectures i recitals literaris/musicals, en petit i mitja format.
Els espectacles es realitzen sobre tarimes o en espais escènics, amb el públic assegut.
El públic accedeix a l’espai amb invitació i amb cues controlades.
Horaris: Matí / Tarda
Exemple tipus: BARCELONA POESIA / BIENNAL DEL PENSAMENT

PERÍMETRE I AFORAMENTS
Situació actual
L’accés és lliure i gratuït.
Són recintes tancats o oberts.
Control d’aforament del recinte, per la
percepció de congestió per part dels
responsables o, si existeix, el que marca
directament el Pla d’Autoprotecció de l’espai

Propostes de millora
Utilitzar només recintes amb perímetre
tancat i que permetin entrada i sortida
independent.
Control d’aforament del recinte a, com a
màxim, l’aforament permès en cada moment.
Accés mitjançant reserva prèvia per internet,
amb franges horàries predeterminades.
Escenari i zona tècnica amb accés
independent del públic.

SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
El públic circula lliurement pels espais.
Eventual servei de traducció simultània amb
transmissors d’orella.

Propostes de millora
S’han de controlar constantment els espais
comuns i de circulació del recinte.
L’espai de públic ha d’estar delimitat,
marcant la posició dels espectadors, a poder
ser amb seients, respectant sempre la
distància social.
Traducció simultània en pantalla.
Intentar retransmetre el màxim d’actes per
xarxes socials.
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PROTECCIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Vigilants i controladors d’accés.
Serveis sanitaris.

Propostes de millora
Més controladors d’accés per a regular tant
els accessos al recinte com la disposició
interior.
Catenàries per organitzar cues amb distància
social.
Folres de plàstic per seients.
Gels alcohol.
Guants d’1 sol ús i mascaretes segons
recomanacions sanitàries.

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC
Situació actual
Tanques de separació entre el públic i
l’escenari.
EPI’s pel personal tècnic.

Propostes de millora
Delimitar l’espai tècnic i artístic amb accés
independent del públic.
Gels alcohol durant l’espectacle.
Guants d’un sol ús i mascaretes (segons
disponibilitat)
No compartir micròfons.
Evitar la traducció simultània per transmissor
o la consecutiva.
Aigües envasades i amb gots d’un sol ús.

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària dels wc químics.
Neteja recinte pels serveis municipals.

Propostes de millora
Reforç de neteja i desinfecció de l’espai
escènic i tècnic.
Neteja i desinfecció freqüent dels wc i altres
espais públics.
Desinfecció freqüent del material tècnic
(micròfons, taules de so, llums,...)

ALTRES CONSIDERACIONS
Alguns d’aquests espais incorporen serveis de restauració o de llibreria, en règim de
concessió. Aquestes empreses s'acolliran i seguiran les indicacions marcades per les
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autoritats sanitàries pel que fa a la seva prestació del servei.
Es recomana que, al adquirir les entrades, l’usuari faciliti un correu per tal que se’l localitzi si
apareix un cas d’infecció.
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4.6 FILMACIONS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Les filmacions són activitats econòmiques que generen béns culturals de caràcter econòmic i
no econòmic. Desenvolupen oficis diversos i generen llocs de treball.
Les filmacions, tanmateix, són cultura pel producte que generen i alhora, també, són activitat
que promou una part de la indústria turística
Les filmacions produeixen relats, històries, situacions...Per fer-ho possible es cerquen les
millors localitzacions possible i, a vegades, es construeixen les situacions per causar l’impacte
que el guió desitja. En aquest sentit les filmacions es poden realitzar en espais interiors o
exteriors, públics i privats. Però cal tenir en compte la quantitat d’infraestructura i logística
que és imprescindible. Podríem estimar la necessitat en una mitja de 6 camions per filmació
(material d'il·luminació, equip de càmera, un camió pel generador, camió de vestuari, camió
d'atrezzo, camió camerino) més les furgonetes de producció; transport d'equips humans i
actors.
S’evita la concentració de filmacions en les mateixes localitzacions per afectar el mínim
possible a la ciutadania i als usos habituals quotidians a la via pública
El format de les filmacions és divers:
- Petit: s’utilitza una càmera, un trípode, poden participar fins a 10 persones i sense
tallar la via pública ni afectar a la mobilitat. En aquests casos la persona interessada
s’autotramita un assabentat.
- Mitjà. Supera les limitacions del format petit i podrien participar fins a 75 persones
(sense incloure l'equip artístic -actors, figuració i clients-) i amb possibles afectacions
a la mobilitat i tancament d’un perímetre a la via pública per la realització de
l’activitat. En aquests casos cal una llicència segons operador o operadors municipals
amb competència en la tipologia de via pública afectada. Aquesta llicència especifica
had hoc les condicions en les que es pot realitzar la filmació.
- Gran. Supera al format mitjà
Les filmacions mitjanes i grans sempre necessiten marcar un perímetre no només de
protecció actors i figurants, sinó, pels propis equips tècnics. Per tant és una activitat que
requereix de l’exclusivitat de l’espai públic de forma puntual per la producció, una vegada
s’han definit les condicions i possibles compensacions als afectats
Horaris: Matí/ Tarda/Nit excepcionalment
Exemple tipus: des d’un anunci publicitari a la pel·lícula El perfum o Vicky Cristina Barcelona

PERÍMETRE I AFORAMENT
Situació actual
Per a filmacions petites a la via pública fins
el Decret d’estat d’alarma s’estava
autotramitant mitjançant el Portal de
tràmits de l’Ajuntament (ara està tancat)

Propostes de millora
 Que el tràmit continuï tancat al
Portal de tràmits i s’hagi de tramitar
a través de la BFC o de la OIT. Per tal
el tràmit s’hauria de fer manual (per
e-mail)
 Crear una nova fitxa de sol·licitud
que s’especifiqui a banda dels
aspectes tècnics, les mesures de
seguretat i salut a emprar,
el
perímetre a utilitzar a la via pública
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Filmacions mitjanes i grans











Crear una Comissió Tècnica
Operativa amb els operadors
municipals (virtual o presencial) per
parlar de les sol·licituds rebudes
cada 2 dies ( o la periodicitat que
s’acordi) i autoritzar ó denegar o
orientar a la persona sol·licitant a
altres localitzacions dins o fora de
municipi
En el cas que per la fase en la que
s’està es pugui autoritzar la filmació,
s’hauria
d’incorporar
algun
Inspector de la Direcció d’Inspecció
de la Gerència d’Àrea d’Ecologia
Urbana, de forma puntual, per
comprovar els requeriments
Incorporar a l’actual full de sol·licitud
un apartat sobre les mesures de
seguretat i salut a emprar, així com
el perímetre necessari a ocupar a la
via pública
Crear
una
Comissió
Tècnica
Operativa amb els operadors
municipals (virtual o presencial) per
parlar de les sol·licituds rebudes
cada 2 dies (o la periodicitat que
s’acordi) i pactar o orientar les
condicions en que es podrien donar
llicències o orientar cap altres
municipis
En el cas de filmacions a interiors
caldrà que la productora especifiqui
en la sol·licitud el Pla d’aparcament i
transport de materials.
Per concedir una llicència caldrà
tenir en compte el nombre de
persones x metres de distància per
estimar
el perímetre segons
normativa
Incorporació d’algun Inspector de la
Direcció d’Inspecció de la Gerència
d’Àrea d’Ecologia Urbana, de forma
puntual,
per
comprovar
els
requeriments
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SITUACIÓ DEL PÚBLIC
Situació actual
Quan hi ha una filmació no hi ha públic,
sempre hi ha personal controlador i d’ordre
en les produccions per evitar que s’entri a la
zona del perímetre i en la zona del SET de
rodatge i que hi hagi silenci quan es grava.

Propostes de millora
 S’ha de seguir així
 El cap de Producció haurà de saber el
personal convidat al rodatge per
preveure l’espai a utilitzar, el material
de protecció normatiu i la signatura
d’un consentiment informat

PROTECCIÓ D’ARTISTES, PERSONAL TÈCNIC i ALTRES PROFESSIONALS
Situació actual
Propostes de millora
EPI’s pel personal tècnic. La BFC no intervé en
 Demanar a les productores un
les mesures per a la prevenció dels riscos
projecte específic sobre la protecció,
laborals perquè és responsabilitat de
la seguretat i la salut (instal·lacions,
cadascuna de les productores
materials, EPIs, i productes inclosos)
especificant el rol de cada equip de
treball i el responsable de l’equip
encarregat de la seguretat, la salut i
la protecció
 Delimitacions d’espais segons rol
professional en el rodatge (tècnics,
artistes, auxiliar...
 El servei d’ordre ens els rodatges
haurà d’incorporar l’exigència d’EPIs
en el personal que hi treballi

DESINFECCIÓ I NETEJA
Situació actual
Neteja diària dels wc químics.
Neteja de l’espai utilitzat.

Propostes de millora
 Neteja i desinfecció dels espais interiors a
utilitzar abans i després del rodatge.
 En exteriors realitzar una neteja del
perímetre a utilitzar
 Declaració del cap de producció conforme
els materials tècnics, equips, estris,
vestuari, maquillatge estaran netejats i/o
desinfectats abans i després dels rodatges
 Incorporar personal per netejat i/o
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desinfectar els materials a mida que son
utilitzats
 Neteja i desinfecció freqüent dels wc i espai
menjador o càtering, si s’escau.

ALTRES CONSIDERACIONS
Catering. La majoria de les produccions tenen durades de tot el dia, per tant, lan de coobrir
les necessitats d’alimentació. Normalment busquen espais interiors, tot i que a vegades,
també es fa a l’exterior segons la ubicació d ela localització.
En tots dels casos les empreses s'acolliran i seguiran les indicacions marcades per les
autoritats sanitàries pel que fa a la seva prestació del servei.
Però les productores hauran de planificar els horaris per evitar coincidir tot el personal a la
mateix hora, així com també hauran de preveure la neteja de l’espai entre els torns de
menjar.
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