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I. FASES DE DESESCALADA: ACTIVITATS, DENSITATS I
AFORAMENTS PREVISTOS
Fase I
BOE (9 de maig de 2020)
Es pot procedir a la reobertura al públic
de tots els locals i establiments en els
quals es desenvolupin actes i espectacles
culturals, en què l'activitat s'hagués
suspès després de la declaració de l'estat
d'alarma en virtut del que disposa l'article
10.1 de Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, sempre que no superin un terç
de l'aforament autoritzat. A més, si es
realitzen en llocs tancats, no podrà
haver-hi més de trenta persones en
total i, si són a l'aire lliure, aquest
aforament màxim serà de dues-centes
persones, i sempre que compleixin els
requisits de la present ordre.

Anexo II (no normatiu)
Actes i espectacles culturals a l'aire lliure
de menys de 200 persones (sempre que
sigui assegut i mantenint la distància
necessària)

Fase II
BOE (16 de maig de 2020)
En el cas de locals i establiments
destinats a actes i espectacles culturals,
la represa de l'activitat es subjectarà als
següents requisits:
a) Si es celebra a llocs tancats, no
podrà superar un terç de l'aforament
autoritzat, ni reunir més de cinquanta
persones.
b) Si es tracta d'activitats a l'aire lliure,
el públic haurà de romandre assegut,
guardant la distància necessària i no
podrà superar un terç de l'aforament
autoritzat, ni reunir més de quatrecentes persones.

Anexo II (no normatiu)
Actes i espectacles culturals i d'oci a l'aire
lliure de menys de 400 persones (sempre
que sigui assegut i mantenint la distància
necessària).
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Fase III
BOE
Informació no disponible

Anexo II (no normatiu)
Actes i espectacles culturals, parcs
temàtics i d'oci a l'aire lliure de menys de
800 persones (sempre que sigui assegut
i mantenint la distància necessària).

II. CONDICIONS DE MOBILITAT
Fase I
BOE (9 de maig de 2020)
Anexo II (no normatiu)
En relació al que estableix la present Informació no disponible
Ordre, es podrà circular per la província,
illa o unitat territorial de referència a
l'efecte del procés de desescalada, sense
perjudici de les excepcions que justifiquin
el desplaçament a una altra part del
territori nacional per motius sanitaris,
laborals , professionals o empresarials,
de retorn a lloc de residència familiar,
assistència i cura de gent gran,
dependents o persones amb discapacitat,
causa de força major o situació de
necessitat o qualsevol altra d'anàloga
naturalesa.

No hi ha més informació en el moment de la redacció d’aquest document PEL QUE
FA A LA MOBILITAT EN LES DIFERENTS FASES DE DESESCALADA.
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III. MESURES A PRENDRE EN L’ACTIVITAT
1. Mesures de neteja i desinfecció exigibles a les activitats
El titular de l'activitat ha d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció
adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i
establiments.
1. Els establiments, locals i espais a l'aire lliure han de posar a disposició del públic
dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i
registrats pel Ministeri de Sanitat, a l'entrada de l'establiment, local o espai, i hauran
d'estar sempre en condicions d'ús.
2. S'ha de realitzar una neteja i desinfecció de les sales tancades i dels recintes a l'aire
lliure abans de cada representació de l'espectacle. En el cas de realitzar diverses
funcions, abans de cadascuna d'elles haurà a procedir a una nova desinfecció prèvia a
l'entrada de públic a la sala o a el recinte a l'aire lliure, en els termes assenyalats en
aquesta ordre.
3. La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a terme a l'inici i al final de cada
representació, així com després dels intermedis o pauses, amb una atenció especial a la
seva ventilació.
a. En el cas de lavabos portàtils, cal garantir que el proveïdor realitzarà la
higienització dels elements en les mateixes condicions que s’expressen al punt
anterior. Per les seves característiques, s’aconsella restringir-ne l’ús tant com
sigui possible.
b. Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel hidroalcohòlic amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús.
4. En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones d'ús
comú i a les superfícies de contacte més freqüents, d'acord amb les següents pautes:
a. S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o
qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que
han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte
es respectaran les indicacions de l'etiqueta. Les mesures de neteja i desinfecció
hauran de contemplar les especificitats dels espais en què es desenvolupa
l’activitat:
A.
Activitats en espais patrimonials protegits: mesures d’higiene i
desinfecció compatibles amb la preservació dels béns patrimonials i
aprovades per la Direcció General del Patrimoni Cultural.
b. Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de
protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al
rentat de mans.
c. Les mesures de neteja i desinfecció s'estendran també a zones privades dels
treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.
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5. Es recomana designar un treballador per tal de donar compliment al protocol de
seguretat, higiene, distanciament físic, control d‘accés i concentració de persones, i que
faci el seguiment del compliment de les mesures.
6. Així mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més d'un treballador, es
realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial
atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.
a. En el cas que s'utilitzin uniformes o roba de treball, es procedirà al rentat i
desinfecció diària dels mateixos, havent de rentar-se de manera mecànica en
cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en què no s'utilitzi
uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb
clients, visitants o usuaris, també hauran de rentar-se en les condicions
assenyalades anteriorment.
b. Quan en els centres, entitats, locals i establiments hi hagi ascensor o
muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran
preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima
dels mateixos serà d'una persona, llevat que sigui possible garantir la separació
de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin necessitar
assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva
acompanyant.
c. Quan l'ús dels lavabos estigui permès per a clients, visitants o usuaris, la seva
ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones
que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització
per la seva acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats
lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.
d. S'ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder
dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han
de ser netejades de forma freqüent, i al menys un cop a el dia.
7. La ventilació s’ha de fer de manera periòdica i com a mínim dues vegades al dia per
espai de 10 minuts, i sempre abans de cada nova funció. Més recomanacions relatives a
la renovació de l’aire en espais tancats: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
8. Es suggereix complementar les normes de neteja i desinfecció d’acord a l’establert a
la pàgina de Salut https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/administracio-local/

6
CONDICIONS PER A LOCALS, ESTABLIMENTS O ESPAIS A L’AIRE LLIURE,
EN QUÈ ES DUEN A TERME ACTES I ESPECTACLES CULTURALS. Versió 27 de maig

2. Mesures exigibles en la relació amb el públic
Es desaconsella la realització de qualsevol activitat pública que
impliqui un contacte físic i, en general, totes les activitats en què no
sigui possible mantenir la distància física de seguretat prescrita per les
autoritats sanitàries per a cada fase del desconfinament, quan es
duguin a terme en recintes tancats, en espais naturals o al carrer.

Respecte a les zones comunes de locals a l'aire lliure i les sales tancades on s'acomoda
el públic, s'han de complir els següents requisits:
a) Respectar les densitats i els aforaments que en cada fase prevegi la normativa de
desconfinament.
b) De forma general la distància física de seguretat serà de 2 metres.
c) Quan no sigui possible mantenir la distància física es podrà reduir si es garanteix
l’ús de mascareta. Caldrà deixar sempre un espai lliure interpersonal equivalent a
un seient o a 1 metre.
d) No es permetrà l’accés a persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que
hagin estat en contacte directe amb un malalt. S’apel·la a la declaració
autoresponsable.
e) Es prioritzarà la venda en línia de l'entrada. No es recomana l'ús de diners en
efectiu. En cas de compra a taquilla, el pagament es realitzarà amb targeta o altres
mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius. Es netejarà i desinfectarà
el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és
sempre el mateix.
f) Els recintes a l’aire lliure han de disposar d’elements de tancament i control
d’aforament. Aquestes mesures hauran de ser compatibles amb les condicions
d’evacuació que s’estipulen al Codi Tècnic de l’Edificació.
g) S'ha de garantir sempre que els espectadors estiguin asseguts i mantinguin la
distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. Quan es tracti
d’esdeveniments a l’aire lliure, cal establir també el nombre màxim de seients per
fila, mantenir la distàncies entre passadissos i indicar-hi les amplades.
h) Es recomana, en funció de les característiques del local tancat o de l'espai a l'aire
lliure, que totes les entrades i els seients estiguin degudament numerats, havent
inhabilitar les butaques que no compleixin amb els criteris de distanciament físic,
així com les no venudes . S'evitarà, en la mesura possible, el pas de persones
entre files, que suposi no respectar la distància de seguretat.
a. Quan la distància mínima interpersonal sigui inferior a dos metres serà
obligatori l’ús de mascareta, tant en recintes tancats com oberts.
b. Mínim un seient buit a banda i banda del seient ocupat.
c. Preferentment, la distribució es farà a portell.
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i)
j)

k)
l)
m)

n)

o)

p)
q)

r)

d. Les persones que conviuen en un mateix domicili quedaran exemptes de
les mesures anteriors, que sí mantindran, com a grup, amb les altres
persones o grups, mantenint-se l’aforament màxim previst en cada fase.
S'establiran marques de distanciament a terra en l'accés a la sala.
Condicions per als accessos i sortides
a. Cal dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que
sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones
d’ocupació. La seqüència d’entrada i sortida dels espais ha de contemplar
l’ordre de les fileres.
b. L'obertura de portes es realitzarà amb antelació suficient per permetre un
accés escalonat. Cal que es fixin franges horàries adequades per a l'accés.
c. S’hi instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic. Evitar l’ús de guants.
d. Control i facilitació de mascaretes als accessos, especialment en recintes
tancats en què no es pugui garantir el manteniment de la distància física.
e. Obertura d’accessos i sortides amb antelació per evitar aglomeracions.
f. Circuits d’entrada i sortida diferenciats.
g. Si s’utilitzen plataformes llançadores de transport caldrà que al seu interior
es mantinguin les mesures de distància física.
No es lliurarà llibret, ni programa, ni cap altra documentació en paper.
La sortida del públic en la finalització de l'espectacle ha de realitzar-se de forma
esglaonada per zones, garantint la distància entre persones.
En els espectacles es recomana que no hi hagi pauses intermèdies. En el cas que
sigui inevitable, aquest descans ha de tenir la durada suficient perquè la sortida i
entrada durant el descans també sigui esglaonada i amb els mateixos
condicionaments que l'entrada i sortida de públic.
En espectacles a l’aire lliure es recomana fer un càlcul d’ocupació total d’una
superfície equivalent a 1,5 vegades la mesura de 4 m2 per assistent, per tal de
garantir superfícies àmplies i evitar contactes.
a. Sempre que sigui possible es disposarà el públic com en un amfiteatre, la
qual cosa permet l’optimització de la superfície a l’entorn de l’escenari.
b. La mobilitat interna prioritzarà els circuits en sentit únic per evitar els
creuaments. Caldrà senyalitzar-los convenientment i proporcionar-los
amplada suficient.
Els serveis complementaris, com ara food-trucks, botigues, cafeteria s’instal·laran
només en 1/3 de la superfície prevista originalment i es prendran mesures per
evitar cues, pagaments i pèrdua de la distància física. Es regiran per les mesures
aprovades per al sector de l’hostaleria i la restauració.
El servei de guarda-roba i la consigna no estan permesos.
Es podrà vendre merchandising i altres productes similars, sempre que en els
procediments de venda es compleixin els requisits de distància de seguretat i
absència d’aglomeracions. El client no tindrà accés als productes, que li seran
lliurats pel venedor.
Es desaconsellen les zones d’acampada. En cas de fer-se’n, s’incrementarà la
superfície útil habitual proporcionalment a l’increment de distància necessària, o
es reduirà per adequar-la a les normatives en vigor. Es reforçaran els controls i la
neteja i la desinfecció dels espais comuns de la zona d’acampada, que
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s’agruparan per sectors i s’adequaran a les limitacions d’aforament. En qualsevol
cas, caldrà mantenir la distància física de 2 metres o l’obligació de dur mascareta
si es preveu que no es podrà mantenir la distància física. Caldrà prendre totes les
mesures de seguretat sectorials establertes en la prestació de serveis auxiliars.
s) Qualsevol element tàctil ha de ser inhabilitat. Tampoc no hi haurà fulletons,
catàlegs ni elements semblants a disposició dels clients o visitants.
t) Es realitzaran, abans i després de la representació, avisos que anunciïn i recordin
les mesures d'higiene i distanciament.
u) Sempre que sigui possible, la distància entre els treballadors de sala i el públic
durant el procés d'atenció i acomodació serà d'aproximadament dos metres.
v) S'ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder
dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han
de ser netejades de forma freqüent, i al menys un cop a el dia.

3. Condicions exigibles per als equips de treball
a. Els equips de treball es reduiran al nombre imprescindible de persones.
b. En la mesura del possible, cal organitzar l’activitat essencial en equips de treball
separats per evitar que una possible afectació del virus provoqui l’aïllament de tot
el personal per ser considerat contacte.
c. Quan la naturalesa de l'activitat ho permeti, es mantindrà la corresponent distància
interpersonal amb tercers, així com l'ús d'equips de protecció adequats a el nivell
de risc.
d. Quan la naturalesa de l'activitat no permeti respectar la distància interpersonal, els
implicats faran ús d'equips de protecció adequats a el nivell de risc com a mesura
de protecció.
e. En els casos en què la naturalesa de la feina no permeti respectar la distància
interpersonal ni l'ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc, com és el cas
dels músics, actors i actrius, s'atendrà a mesures de seguretat dissenyades per a
cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.
f. S'establiran recomanacions perquè el trasllat als espais de treball i rodatge es
realitzin amb el menor risc possible, i els treballadors informaran dels mitjans de
transport que faran servir en cada cas.
g. En les activitats de maquillatge, perruqueria i vestuari s'haurà d'utilitzar l'equip de
protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador
com de l'artista, i ha d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos
metres entre els artistes i la desinfecció dels materials després de cada ús.
h. Es disposaran mesures perquè les peces siguin higienizades abans que siguin
facilitades a altres.
i. Els treballadors de risc hauran d’adequar el seu lloc de treball a la prescripció que
en faci l’avaluació de riscos laborals.
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4. Mesures de protecció comunes als col·lectius artístics
1. A més de les mesures generals d'higiene i prevenció descrites anteriorment, seran
aplicables als col·lectius artístics a què es refereix aquest capítol les següents mesures:
a. Quan hi hagi diversos artistes simultàniament a l'escenari, la direcció artística de
procurar que es mantingui la distància sanitària de seguretat en el
desenvolupament de l'espectacle.
b. En aquelles actuacions o espectacles en què no es pugui mantenir aquesta
distància de seguretat, ni l'ús d'equips de protecció adequats a el nivell de risc,
com és el cas dels actors i actrius, s'atendrà a mesures de seguretat dissenyades
per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.
c. Tant en les representacions com en els assajos es garantirà la neteja i desinfecció
de totes les superfícies i instruments amb les que puguin entrar en contacte els
artistes abans de cada assaig. El vestidor no es compartirà en cap moment per
diferents artistes si no s'ha realitzat una neteja i desinfecció prèvia del mateix.

5. Mesures de prevenció de riscos per al personal tècnic.
a. Els equips o eines de comunicació han de ser personals i intransferibles, o, les
parts en contacte directe amb el cos de la persona, disposaran d'elements
substituïbles.
b. Aquells equips que hagin de ser manipulats per diferent personal, s'han de
desinfectar abans de cada ús.
c. En aquells treballs que hagin de ser desenvolupats per més d'una persona, i no
es pugui mantenir la distància de seguretat, tots els treballadors implicats han
d'utilitzar els equips de protecció adequats a el nivell de risc.

6. Recomanacions en l’àmbit municipal
Els ajuntaments hauran de disposar d’una sèrie de dades concretes que els permetin
preveure l’impacte de l’activitat en el seu municipi i prevenir una alerta sanitària.
a. Cada ajuntament ha de conèixer el nombre aproximat de persones que acollirà
l’activitat.
b. Quan l’activitat comprengui una acampada, hauran d’estar informats de les
característiques i volum de l’activitat i de la dels serveis auxiliars.
c. Cada ajuntament establirà les relacions adients amb els qui programen l’activitat
per tal que puguin tenir coneixement puntual de les incidències de salut que es
produeixin en relació a la COVID-19, a efectes de contribuir a la protecció de la
salut pública, sense perjudici de les obligacions dels empresaris o persones
físiques que les hagin contractat, especialment en relació amb els que tenen
domicili al seu municipi.
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d. Es recomana que els ajuntaments, amb la informació disponible, dimensionin el
seus serveis (vigilància privada, protecció civil, etc.) perquè es compleixin les
normes i recomanacions establertes per a la ciutadania en relació amb la COVID19.

6. Disposició final
Els organitzadors de l’esdeveniment podran adoptar les mesures addicionals que
considerin necessàries en funció de les característiques específiques i de les condicions
de la visita pública per acomplir amb les mesures de prevenció i higiene que estableixin
les autoritats sanitàries.
La validesa temporal d’aquest document està limitada al període comprès en les Fases 1
i 2 de la desescalada. En el moment en què es coneguin les condicions de la Fase 3,
s’actualitzarà.
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