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1. INTRODUCIÓ: TIPOLOGIA GENERAL DE LES ACTIVITATS, CONTEXT 

NORMATIU, I FINALITATS DEL PLA SECTORIAL 
 
El Catàleg inclòs a l’Annex I del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, 
aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, detalla una varietat d’activitats específiques 
d’oci, entre les quals es defineixen les activitats recreatives musicals. 
 
A conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma aprovat pel Reial decret 463/2020, de 
14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, es va obligar, durant la fase III de la desescalada, 
al tancament de les activitats recreatives musicals o es va permetre, més endavant, el 
seu funcionament d’aquestes sota determinades limitacions.  
 
L’inici de la nova normalitat i recuperació de les corresponents competències per part de 
la Generalitat de Catalunya va ser el context en què es va aprovar el Decret 63/2020, de 
18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i 
d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, mitjançant el qual es va posar fi a 
la fase III de la desescalada i es va decretar l’inici de l'etapa de la represa. 
 
És en aquest marc normatiu que es van emetre inicialment la Resolució SLT/1429/2020, 
de 18 de juny, per la qual s’adoptaren mesures bàsiques de protecció i organitzatives per 
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 i la 
resolució SLT/1457/2020, 21 de juny, per la qual es van regular les activitats dels locals 
de discoteques i establiments d’oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la 
infecció per SARS-CoV-2. 
 
Posteriorment, mitjançant la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost, s’addicionà un nou 
apartat, 4 bis, a la Resolució SLT/2073/2020, emesa amb anterioritat, en concret el 17 
d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a 
l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 
d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la 
contenció de la pandèmia de COVID-19. Aquest nou apartat disposà la suspensió de 
“l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, 
sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut 
i establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats 
annexos”, així com de “les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora 
dels establiments establerts en l'apartat precedent.” 
 
Amb l’aprovació del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es va declarar 
novament l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-
CoV-2 es va configurar el marc jurídic per a l’establiment de restriccions en aspectes  
com la limitació de la llibertat de circulació de persones en horari nocturn. La vigència 
d’aquest estat d’alarma va ser prorrogada, prèvia autorització del Congrés dels Diputats, 
fins al 9 de maig de 2021. 
 
Atenent l’evolució, en el temps, de la situació de crisi sanitària, la Generalitat de 
Catalunya ha emès, amb posterioritat a les citades més amunt, altres Resolucions que, 
amb aplicació a tot Catalunya o en àmbits territorials determinats, han afectat directament 
el desenvolupament habitual de les activitats recreatives musicals detallades en el 
catàleg al qual s’ha fet referència. També en aquest context, resolucions més recents, 
aplicables a tot el territori català, han permès l’obertura, sota determinades condicions, 
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dels establiments dedicats a les activitats recreatives musicals de sala de concert, 
restaurant musical, i cafè teatre i cafè concert. 
 
S’ha de tenir en compte que les activitats recreatives musicals composen un sector 
estratègic en l’economia catalana i que el tancament d’aquestes ha afectat durament tot 
el sector. Per aquest motiu s’ha posat de manifest la necessitat de valorar, per una 
banda, les condicions en què es podria dur a terme l’obertura dels diversos tipus de locals 
i establiments dedicats a les activitats recreatives musicals i, consegüentment, la represa 
de la seva activitat i, d’altra banda, que aquesta recuperació de les activitats no suposés 
un canvi en l’essència de les mateixes i permetés desenvolupar plenament les activitats 
respecte a les quals els establiments disposen de llicència o autorització o respecte a les 
quals van presentar la corresponent comunicació prèvia o, més recentment, la 
comunicació prevista a la Llei 18/2020, de 29 de desembre, de facilitació de l’activitat 
econòmica.  
 
Així, doncs, aquest Pla sectorial va encaminat a articular els detalls del funcionament de 
les activitats recreatives musicals per tal que, en consonància amb els interessos del 
sector però, sobretot, en aplicació de l’apartat 1.2.2.j) de l’esmentada Resolució 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, aquell es pugui dur a terme, sempre i en qualsevol cas, 
amb plena observança de les disposicions dictades per l’autoritat sanitària arran de la 
pandèmia de la COVID-19, en tots els supòsits en què la normativa permeti la reobertura 
d’algun/s o de tots els locals i establiments en els quals tenen lloc aquelles activitats. 
 
 
2.  FACTORS DE RISC RELATIUS AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 

RECREATIVES MUSICALS 
 
Els aforaments i l’ús dels espais en els diferents establiments d’oci són molt diversos. 
També es diferencien en la disposició física dels usuaris o públic que hi assisteixen ja 
que, per exemple, mentre en les discoteques o sales de ball la gent balla compartint una 
pista o espai assimilable, en els cafès teatre i cafès concert les persones estan 
assegudes contemplant un espectacle o un concert, i en un bar musical pot ser que tan 
sols estiguin en una barra consumint una beguda.  
 
El que s’acaba d’exposar posa de manifest la dificultat d’estandarditzar, amb caràcter 
general, una classificació del risc que pot presentar el desenvolupament d’aquestes 
diverses activitats.  
 
Així mateix, la necessitat que la represa de les activitats esmentades hagi de complir 
unes determinades mesures sanitàries pot ser problemàtica en determinats supòsits 
atesa la citada diversificació i per les limitacions que pot comportar pel que fa a 
l’aforament permès i, en general, per tota la gestió de control d’aquest aforament i dels 
mecanismes per garantir el compliment de les mesures sanitàries per evitar contagis.  
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que moltes, per no dir la majoria de les activitats 
d’oci nocturn, presenten situacions de contacte físic i, en alguns casos poden arribar a 
tenir un potencial de risc de contagi elevat. 
 
Així, entre altres mesures detallades en aquest Pla, amb caràcter general s’estima 
convenient que en aquestes activitats no hi puguin participar les persones que presentin 
símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o 
que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb 
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alguna persona amb símptomes o diagnosticada d'COVID-19. Alhora, la població de risc i 
les persones més vulnerables han d’estar informades del risc addicional que pot suposar 
participar en aquestes activitats i de les especials mesures de seguretat que escau que 
adoptin. 
 
 
 
3.  MESURES DE FUNCIONAMENT, DE SEGURETAT SANITÀRIA I D’HIGIENE A 

IMPLANTAR EN ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS  
 
Es tracta de les mesures generals que cal complir en el control realitzat en l’accés a les 
activitats recreatives musicals i en la gestió, si escau, de les zones de ball i de 
restauració, així com les mesures d’higiene i salut pública, neteja i desinfecció, i requisits 
relatius a la ventilació i funcionament dels sistemes climatització en el desenvolupament 
d’aquestes activitats, el qual té lloc en establiments, locals i espais de concurrència 
humana. 

 
 
3.1. MESURES DE CONTROL EN L’ACCÉS ALS LOCALS O ESTABLIMENTS ON 

TENEN LLOC LES ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS 
 
 
3.1.1. Venda d’entrades 
 

 En els locals o establiments als quals s’accedeixi prèvia adquisició d’una entrada, 
cal tenir en compte la possibilitat de venda anticipada nominativa a través dels 
sistemes de ticketing o reserva d’accés per mitjà d’apps de fidelització habituals, 
per facilitar poder tenir una traçabilitat dels assistents en cas d’un possible rebrot, 
de manera que es pugui aportar el llistat dels assistents a cada sessió amb les 
seves dades de contacte si és necessari, amb les especificacions següents: 

 
a) Locals amb un aforament permès1 de més de 500 persones: obligatòriament 

hauran de comptar amb algun/s d’aquests sistemes telemàtics de venda o de 
reserva. La venda, per taquilla, del romanent d’entrades comportarà 
l’obligació de portar un registre de les dades d’identitat i de contacte dels 
usuaris que accediran al local amb aquestes entrades (nom i cognoms, i 
telèfon de contacte). Aquestes dades s’hauran de conservar durant 1 mes. 
 
Les dades a les quals s’ha fet referència estaran únicament a disposició de 
les autoritats sanitàries, així com, a fi de comprovar el correcte emplenament 
del citat registre, dels agents policials encarregats de la vigilància i control del 
compliment de les mesures sanitàries establertes.  
 
Queda fora de l’àmbit d’aquest Pla qualsevol altre tractament, si escau, 
d’aquestes dades per part de les persones o entitats titulars dels locals o 
establiments, el qual només podrà tenir lloc sota l’empara i amb estricte 
compliment de la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter 
personal i d’altres normes que siguin aplicables. 

 

                                                            
1  A efectes d’aquest Pla sectorial s’entén per “aforament permès” aquell que resulti de les limitacions 

establertes per a la prevenció del contagi de la COVID-19 
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b) Locals amb un aforament permès de fins a 500 persones: la implantació dels 
esmentats sistemes telemàtics de reserva o venda nominativa serà opcional. 
En cas que es venguin entrades per taquilla, caldrà que es porti el citat 
registre de les dades d’identitat i de contacte dels usuaris que accedeixin al 
local, tal com consta en l’apartat a).  
 

 En emprar sistemes de reserva o venda nominativa d’entrades per mitjans 
telemàtics, si és possible caldrà incorporar-hi l’acceptació per part dels usuaris, en 
la compra anticipada o en la reserva, de les condicions sanitàries a complir per 
raons de salut pública, així com l’advertiment que l’incompliment d’aquestes 
condicions podrà comportar impedir l’accés de l’usuari al local, o la seva expulsió 
d’aquest. Sempre que sigui possible, en la venda o reserva d’entrades per 
aquests sistemes també s’haurà d’informar els usuaris del fet que les seves dades 
personals podran ser utilitzades, si escau, amb finalitats de salut pública en el 
marc del que permet la normativa sanitària2. 
 
Si no és possible facilitar la citada informació pel canal esmentat, caldrà que 
aquella consti de forma clarament visible en l’accés al local o establiment. 

 
 Aquests sistemes telemàtics hauran d’incorporar, també, informació sobre la 

disponibilitat de l’aforament a fi i efecte d’evitar aglomeracions de públic en els 
accessos als locals. 
 

 En cas de venda d’entrades per taquilla, caldrà que en aquesta hi hagi un rètol 
clarament visible per informar que: 
 
- L’adquisició de l’entrada comporta l’acceptació de les condicions sanitàries a 

complir per raons de salut pública, així com el fet que l’incompliment d’aquestes 
condicions podrà comportar impedir l’accés de l’usuari al local, o la seva 
expulsió d’aquest. 
 

- Les dades d’identitat i de contacte dels usuaris podran ser utilitzades, si escau, 
amb finalitats de salut pública en el marc del que permet la normativa sanitària. 
 

 En cas de venda d’entrades per taquilla, es fomentarà el pagament amb targeta o 
altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius i evitar, en la mesura 
del possible, l'ús de diners en efectiu. 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. 

 
 
3.1.2.  Control de la identitat dels usuaris d’establiments i locals als quals 

s’accedeix sense necessitat d’adquirir una entrada 
 

 En aquests establiments també caldrà que es recullin les dades d’identitat i de 
contacte dels usuaris, amb les especificacions assenyalades a l’apartat 3.1.1.  
 

 Mitjançant un rètol clarament visible ubicat a l’exterior de l’establiment o del local 
caldrà informar que: 

                                                            
2  Així, la DA 17a de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals; arts. 2 i 3 de 

la Llei orgànica 3/1986, de mesures especials en matèria de salut pública; i art. 55.1.j) de la Llei 18/2009, 
de Salut pública, entre d’altres. 
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- L’accés al local o establiment comporta l’acceptació de les condicions 

sanitàries a complir per raons de salut pública, així com el fet que 
l’incompliment d’aquestes condicions podrà comportar: impedir l’accés de 
l’usuari al local, o la seva expulsió d’aquest. 
 

- Les dades d’identitat i de contacte dels usuaris podran ser utilitzades, si escau, 
amb finalitats de salut pública en el marc del que permet la normativa sanitària. 

 
 

3.1.3.  Cues i fluxos en els accessos 
 

 Cal establir mecanismes per garantir que, en cas de produir-se cues, amb 
caràcter general es mantingui la distància de seguretat interpersonal d’1’5 metres 
(equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona) a l’exterior del local a 
l’hora d’organitzar-les, sens perjudici del fet que aquesta distància pugui ser 
inferior quan es tracti de persones que formin part de la mateixa bombolla de 
convivència. En qualsevol cas, s’haurà d’exigir l’ús de mascareta a les persones 
que formin part d’aquestes cues. Serà responsabilitat del compliment d’aquesta 
mesura la persona titular, organitzadora o explotadora de l’activitat. 

 
 Cal establir fluxos diferenciats d’entrada i de sortida, amb el mínim contacte 

possible entre ambdós. 
 
 En l’accés a cada local o establiment hi ha d’haver rètols suficientment visibles, 

amb les mesures preventives i higièniques implantades i el deure d’autoprotecció 
dels usuaris pel que fa al compliment d’aquestes mesures per evitar els contagis. 
 
En aquests rètols, i la finalitat bàsica de les quals és fomentar la corresponsabilitat 
dels usuaris en la prevenció i protecció respecte a infeccions per SARS-CoV-2, 
també s’informarà que no poden accedir al local o establiment les persones que 
presentin símptomes o hagin d’estar en aïllament domiciliari a causa d'un 
diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària 
per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19. Alhora, s’informarà la població de risc i les persones 
més vulnerables del risc addicional que pot suposar participar en aquestes 
activitats i de les especials mesures de seguretat que escau que adoptin. 
 
 

3.2. AFORAMENT 
 
La fixació, per part de l’autoritat sanitària, d’un aforament màxim prenent com a base el 
que tingui autoritzat cada establiment o local en què es desenvolupin les activitats 
recreatives musicals, ha de ser considerat un element determinant per poder garantir la 
seguretat dels treballadors i de la clientela de les activitats recreatives musicals, 
especialment per a tot el que fa referència a facilitar que es mantinguin unes 
determinades distàncies interpersonals de seguretat, i minimitzar al màxim la possibilitat 
de contagis. 
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3.2.1. Locals o establiments amb pista/es de ball3 
 

 L’aforament permès al local o establiment serà el que s’estableixi per Resolució 
de l’autoritat sanitària. 
 

 Mitjançant un rètol s’haurà d’informar els usuaris sobre l’aforament permès del 
local o establiment.  

 
 L’aforament corresponent a la pista de ball també haurà de ser indicat en un rètol 

ubicat en aquesta i clarament visible pels usuaris. 
 

 Tota l’activitat del públic o usuaris serà desenvolupada en la barra –sempre i 
quan la normativa permeti el consum en aquesta- i en els espais on s’hagin 
ubicat cadires, o taules i cadires, o en la pista de ball, d’acord amb el que 
s’estableix a l’apartat 3.3. 
 
 

3.2.2. Locals o establiments que no disposen de pista/es de ball 
 

 L’aforament permès serà el que s’estableixi per Resolució de l’autoritat sanitària. 
 

 Mitjançant un rètol s’haurà d’informar els usuaris sobre l’aforament permès del 
local o establiment.  

 
 
3.2.3. Aplicable a tots el locals o establiments 
 

 Les persones titulars, organitzadores o explotadores d’activitats recreatives 
musicals que es desenvolupin en qualsevol tipus d’espais que estableix la 
normativa específica reguladora dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, han de poder proporcionar als agents policials, en qualsevol 
moment, informació sobre el nombre de persones que es troben en aquests 
espais. 

 
 
3.3. MESURES RELATIVES A L’ÚS DE LES PISTES DE BALL 

 
 

 SITUACIÓ 1: ACTIVITAT DE BALL NO PERMESA. POSSIBLE UTILITZACIÓ 
ALTERNATIVA DE LES PISTES DE BALL 
 
Si, d’acord amb les disposicions administratives emeses amb motiu de la crisi 
sanitària, a les pistes de ball no s’hi poden dur a terme activitats de ball, aquesta 
prohibició s’ha d’entendre estesa a qualsevol espai, interior o exterior, destinat o que 
permeti el ball. En aquest context, caldrà tenir en compte el següent: 
 
 A les pistes de ball es podran instal·lar cadires, o taules i cadires, per al públic 

assistent, tenint present que: 
 

                                                            
3  O espais assimilables o equivalents 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General  
d'Administració de Seguretat 

9 
 

- En el cas d’instal·lació de cadires, en el supòsit que no s’hi permeti el consum 
s’haurà de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre persones. 
Aquesta distància interpersonal podrà ser inferior en cas que es tracti de 
persones que formin part d’una mateixa bombolla de convivència. 
 

- En el cas d’instal·lació de taules i cadires, s’haurà d’aplicar el que s’indica al 
punt 3.4 d’aquest Pla. 

 
- Atès que la instal·lació de cadires va encaminada a facilitar el compliment de 

la distància interpersonal, és important vetllar perquè el públic romangui 
assegut al seu lloc, excepte en situacions que, per la seva naturalesa, suposin 
una excepció lògica a aquesta regla general, com per exemple anar al servei. 

 
 Si a la pista de ball no s’hi disposen cadires, o taules i cadires, no se’n podrà fer 

cap ús, per la qual cosa el públic no hi ha de poder accedir. A tal efecte, s’haurà 
de tancar l’accés a la pista mitjançant barreres físiques lleugeres o amb un control 
permanent que garanteixi que no se’n fa ús. 

 
 

 SITUACIÓ 2: ACTIVITAT DE BALL PERMESA 
 
La pista de ball es podrà utilitzar per a l’activitat que li és pròpia.  Per poder utilitzar la 
pista de ball com a tal caldrà seguir les següents directrius: 
 
a) Locals o establiments amb un aforament permès de més de 500 persones:  

 
 Tota la pista de ball haurà d’estar perimetrada amb elements lleugers, com per 

exemple un cordó delimitador.  
 
 La pista de ball haurà de disposar d’un punt d’entrada i d’un punt de sortida 

clarament diferenciats, de forma que no es produeixi creuament entre les 
persones que hi entren i les que en surten.  

 
 Tant en el punt d’entrada com de sortida de la pista hi haurà personal 

supervisor, que portarà un distintiu clarament identificable. 
 
 No podrà accedir ni romandre a la pista de ball cap persona que no dugui 

correctament posada mascareta. 
 

b) Locals o establiments amb un aforament permès de fins a 500 persones: la 
implantació de les mesures assenyalades en la lletra a) anterior serà opcional, si 
bé en qualsevol cas serà obligatori que els usuaris de la pista de ball facin ús de 
mascareta en tot moment. 
 

c) Tenint en compte que els usuaris han de complir l’obligació de portar 
permanentment posada la mascareta, la regla general és que la distància ha de 
ser d’1,5 metres entre persones, sens perjudici del fet que aquesta distància pugui 
ser inferior quan es tracti de persones que formin part de la mateixa bombolla de 
convivència. 

 
d) En cap cas es podran efectuar consumicions a la pista de ball. 
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3.4. MESURES RELATIVES A LES ZONES DE BAR, RESTAURANT O RESTAURANT 

BAR COMPLEMENTÀRIES DE LES ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS 
 

 En el servei de barra, sempre i quan la normativa permeti el consum en aquesta, 
amb caràcter general s’ha de garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 
metres entre persones. Aquesta distància podrà ser inferior quan es tracti de 
persones que formin part de la mateixa bombolla de convivència. 

 
 Caldrà tenir presents, en qualsevol cas, les possibles restriccions que, si escau, 

estableixi l’autoritat sanitària respecte al consum en barra o dempeus. 
 
 En el supòsit d’instal·lació de taules, s’ha de garantir la distància mínima entre 

taules o agrupacions de taules que estableixi en cada moment l’autoritat sanitària 
si és el cas. Sinó, les taules o agrupacions de taules han de situar-se d’acord amb 
el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat 
interpersonal. 
 

 Pel que fa a la possibilitat que hi hagi grups de persones a les taules, caldrà tenir 
en compte que el nombre de membres d’aquests grups es limitarà al nombre 
màxim de persones que estableixi la normativa vigent en cada moment per a 
reunions i trobades socials. 
 

 Cal eliminar tots els utensilis de les barres o de les taules que puguin ser d’ús 
comú o compartit, així com també els productes d’autoservei. No obstant això, 
s’hauran de posar dispensadors de gel hidroalcohòlic o productes equivalents a 
disposició dels clients. 

 
 S’ha de promoure el pagament amb targeta i sistemes contactless i, si fos 

possible, utilitzar sistemes de comandes digitals. Es netejarà i desinfectarà el 
datàfon després de cada ús. 
 

 Els usuaris o clients hauran de dur permanentment posada la mascareta. Aquesta 
només es podrà enretirar en els moments precisos de consumir alguna beguda o 
algun aliment, de forma que entre cadascun d’aquests moments caldrà que es faci 
novament ús de la mascareta. 
 

 En la zona interna de la barra i, si n’hi ha, a la cuina, cal realitzar una desinfecció 
general de les superfícies de treball. Hi ha d’haver dosificadors de sabó 
desinfectants al costat dels rentamans, i per assecar-se cal utilitzar paper, que 
s’haurà de llençar a una galleda d’escombraries amb tapa d’accionament no 
manual. 

 
 En tot moment caldrà tenir higienitzades les baietes i fregalls, i canviar-les 

periòdicament. Cal evitar l’ús de draps i utilitzar baietes o paper d’un sol ús. Els 
rotlles de paper d’un sol ús han d’estar col·locats en el corresponent porta-rotlles. 
 

 Les qüestions concretades en aquest apartat 3.4 s’hauran d’adaptar a les 
modificacions que, si escau, i en relació amb els mateixes qüestions, s’introdueixin 
al Pla sectorial corresponent al sector de la restauració. 
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3.5. MESURES HIGIÈNIQUES I DE SALUT PÚBLICA 

 
 És obligatori l’ús de dosificadors de gels hidroalcohòlics o productes equivalents a 

l’entrada i a la sortida dels locals a través del personal laboral de l’activitat. També 
cal tenir dosificadors distribuïts pels diversos espais del local o establiment, en 
especial a les barres, taquilles i qualsevol punt d’atenció al públic. 

 
 És obligatori l’ús de mascareta per part del públic. Només es podrà prescindir de 

la mascareta en el moment estricte de consumir les begudes o menjar. Fora 
d’aquesta situació, sempre s’haurà de dur correctament posada la mascareta, 
incloent la circulació interna pel local o establiment, o l’ús de serveis auxiliars i 
lavabos. 
 

 Cal tenir a disposició de qui no porti mascareta la possibilitat d’adquirir-ne. 
 

 Cal establir mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en 
els encreuaments o punts de més afluència, així com controlar sempre, amb les 
mateixes finalitats, els fluxos d’entrada i sortida dels lavabos. 
 

 
De forma addicional, caldrà implantar totes les mesures higièniques i sanitàries 
específicament adreçades als treballadors del locals que estableixi el Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals de cada empresa amb l’ampliació, si escau, del Pla de riscos laborals. 
 
 
3.6. MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ 
 
La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 
2 hores i 9 dies). És per això que cal que s’intensifiquin les activitats de neteja i 
desinfecció i que es disposi d’un Protocol adaptat en funció de l’aforament, la freqüència 
de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats i els usos, així com la possibilitat de la 
presència de casos potencials o confirmats de COVID-19. En especial, caldrà tenir en 
compte: 
 

 Intensificació de la neteja i desinfecció amb viricides de totes les instal·lacions 
abans de l’obertura del local i dels serveis sanitaris. 

 
 Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de 

desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit 
ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats 
amb la manipulació, emmagatzematge i consum d’aliments (tractaments d’àmbit 
alimentari) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Biocides (ROESB o ROESP).  

 
 Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la 

seguretat de les persones i el medi. 
 
 En concret, en les zones dels lavabos s’haurà de fer neteja i desinfecció amb una 

freqüència suficient que es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local 
(veure els enllaços específics indicats a sota), així com garantir-ne una bona 
ventilació. Caldrà evitar que en aquests espais s’hi acumulin usuaris. Els titulars 
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dels locals, sens perjudici de l’obligació de garantir el compliment d’aquesta 
mesura, buscaran la coresponsabilitat dels usuaris pel que fa a aquest 
compliment.  
 

 Els lavabos han de comptar, almenys, amb dispensadors de sabó desinfectant i/o 
solució desinfectant. No és recomanable l’ús d’eixugamans d’aire, per la qual cosa 
és preferible disposar de paper d’assecat. 
 

 Per evitar la transmissió fecal-oral del virus, abans de la descàrrega de l’aigua en 
els inodors cal que la tapa estigui tancada. Utilitzar urinaris és menys 
recomanable. Cal revisar periòdicament que els sifons dels inodors, de les piques i 
el desguàs del terra estiguin plens d’aigua.  
 

 Mitjançant un rètol visible pels usuaris, caldrà informar del nombre màxim de 
persones que poden coincidir alhora en les zones comunes dels lavabos (zona de 
piques o rentamans). 
 

 
Més informació4:  

 
a. Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana: 

 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-
concurrencia-humana.pdf 

 
b. Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana: 

 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-
humana.pdf 

 
3.7. VENTILACIÓ I SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 
 
La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites 
gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies 
curtes. El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 
micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire i que 
poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació de l’aire redueix 
aquestes gotes més petites.   
 
En locals de concurrència humana elevada cal: 
 

 Garantir la renovació dels fluxos de l’aire amb sistemes de ventilació i renovació 
de l’aire. 

 

                                                            
4  En cas que, en clicar damunt dels enllaços recollits en aquest document, no s’accedeixi directament al lloc 

web corresponent, cal copiar l’enllaç i enganxar-lo a la barra d’adreces del navegador. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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 Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant 
ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització. En els edificis 
que disposen només de ventilació natural, cal maximitzar el cabal de ventilació 
obrint les finestres i les portes. Es recomana ventilar els espais amb la major 
freqüència possible d’acord amb l’activitat i la configuració de cada local o 
establiment i, com a mínim, 3 vegades al dia durant 10 minuts. 
 
També cal tenir en compte que el valor de renovació d’aire, per als establiments o 
locals als quals es refereix aquest Pla, és de, com a mínim, 8 litres per segon i 
persona, d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
(RITE), tal com s’exposa en l’enllaç al Canal Salut indicat més avall. No obstant, 
és recomanable que el cabal de renovació de l’aire sigui reforçat i, per tant, 
superior al que s’ha indicat. En qualsevol cas, el valor de renovació d’aire ha de 
ser sempre, com a mínim, el que s’estableixi en la normativa vigent en cada 
moment. 
 

 Sens perjudici de l’anterior, cal iniciar la ventilació 2 hores abans de l’obertura del 
local i mantenir-la en funcionament 1 hora després del tancament, quan això sigui 
possible.  

 
 Cal comprovar que les descàrregues de les extraccions d’aire estiguin allunyades 

de les preses d’aire exterior. En el cas que estiguin pròximes, cal interposar una 
barrera per impedir la recirculació. Aquesta consideració és també d’aplicació a 
les unitats de tractament de l’aire.  

 
 Els lavabos han d’estar ben ventilats. Si tenen extracció forçada d’aire és 

recomanable que sigui ininterrompuda mentre estiguin oberts al públic, si això és 
possible tenint en compte els límits de funcionament d’aquests equips.  

 
 
Més informació: 
 
Ventilació i sistemes de climatització: 
 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 
 
 
4.  COMPLIMENT DE LES MESURES SANITÀRIES I COL·LABORACIÓ AMB EL 

DEPARTAMENT DE SALUT 
 
Els establiments dedicats a activitats recreatives musicals, sota la seva responsabilitat, 
han d’assegurar el compliment de les mesures sanitàries establertes, tant pel que fa al 
desenvolupament de l’activitat que els és pròpia, com en relació amb el seu personal, els 
clients, usuaris o participants i els drets de tercers.  
 
També hauran de facilitar la informació que els sigui requerida per les autoritats 
públiques, les autoritats sanitàries i les forces i cossos de seguretat, així com, si escau, 
participar en les comissions que es constitueixin per al seguiment de l’evolució de la 
situació i de les dades epidemiològiques, i col·laborar en l’impuls i l’aplicació de 
campanyes de seguretat i de conscienciació que, si s’escau, programin les 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
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administracions públiques per a la prevenció de la COVID-19 en el desenvolupament de 
les activitats recreatives musicals.  
 
Així mateix, caldrà que cada establiment o local dedicat a les citades activitats designi 
una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció 
individual establertes. Aquest responsable també serà l’interlocutor amb l’autoritat 
sanitària en cas que sigui necessari. 
 
 
5. ADAPTACIÓ DEL PLA SECTORIAL 
 
Atès que sobre les activitats recreatives musicals té competències exclusives la 
Generalitat de Catalunya, i que afecten un tema essencial de salut pública, el que disposa 
aquest Pla queda supeditat i s’haurà d’anar adaptant a les especificacions, modificacions 
i regulacions que estableixin les diferents resolucions, instruccions i resta de disposicions 
que es vagin publicant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a les 
mesures generals d’higiene i prevenció com pel que fa a les condicions en les quals ha 
de desenvolupar-se cada activitat en concret.  
 
Així mateix, en aquest Pla sectorial es podrà incorporar, pel que fa al desenvolupament 
de les activitats recreatives musicals, la implantació, si escau, d’aquells dispositius, 
mecanismes o operatives que puguin sorgir dels avanços tecnològics, científics i sanitaris 
en el camp de la prevenció i protecció respecte a infeccions per SARS-CoV-2. 


	L’inici de la nova normalitat i recuperació de les corresponents competències per part de la Generalitat de Catalunya va ser el context en què es va aprovar el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada pe...

