
 

 

 

 

 
 
 
 

 
PROTOCOL DE REOBERTURA DE L’EQUIPAMENT CULTURAL CA L’ARTURO 
 
 
Seguint tots els protocols sanitaris i de seguretat interpersonal en el marc de la crisi 

sanitària del coronavirus, segons les mesures establertes en 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 des de la 

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar s’ha elaborat aquest 

protocol per la represa de les activitats de l’equipament cultural de Ca l’Arturo. 

 

Una de les característiques específiques d’aquest equipament és que a part d’acollir 

l’oficina tècnica de les regidories de Cultura i Festes, Joventut, Ensenyament i 

Esports en el mateix equipament també s’hi troben el servei de dinamització juvenil, 

el jutjat de pau i unes sales per activitats que són cedides a entitats i particulars 

segons el regulat per l’ordenança fiscal núm. 15 que estableix la Taxa per la 

utilització del domini públic municipal en edificis de servei públic. Tenint en compte 

aquest fet aclarim que l’actual protocol fa referència exclusivament a l’ús de les 

sales de l’equipament per part d’entitats i particulars i deixa fora del seu abast 

les condicions de seguretat que s’han de complir en el servei de Dinamització juvenil 

i en les oficines tècniques. 

 


1. Mesures organitzatives 
 
 
 
Per a totes les activitats que es realitzaran a Ca l’Arturo cal identificar una 
persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció 

individual establertes a la Resolució SLT/1429/2020 i els diferents plans 
sectorials. 
 
 

Aquest responsable també serà l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que 

sigui necessari. 

 

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar entendrà que la persona responsable serà la 

persona que ha realitzat la sol·licitud d’ús de l’equipament mitjançat l’adreça de 

correu electrònic espais@santpol.cat a no ser que aquesta persona designi 

expressament a una altra persona de l’organització. 

 
 



 

 

 

 

2. Mesures de protecció a l’equipament 
 

 

L’Ajuntament informarà a les persones usuàries de l’equipament, 

mitjançant cartelleria informativa,  sobre les mesures que s’han de dur a 

terme quan es faci ús d’aquest: 

 

- Cartells obligació ús de mascaretes  
- Cartells de distanciament mínim  
- Cartells rentat de mans  
- Cartells per determinar l’aforament de cada espai 

 
L’aportació del material de protecció necessari per la realització de les activitats que 
es facin a les sales de Ca l’Arturo serà responsabilitat de l’organitzador de l’acte. 

 

3. Responsabilitats i recomanacions per les entitats 
  

Les entitats i particulars que vulguin fer ús de l’espai hauran de presentar 
una sol·licitud a l’Ajuntament, mitjançant correu electrònic a l’adreça 
espais@santpol.cat , declarant que vetllaran per seguir les mesures de 
protecció contra la Covid-19 i que faran que les persones que formen part 
d’aquestes, també segueixin amb les normes de protecció. 
 

Han de dur a terme un registre de les activitats que organitzen i la relació 
els assistents que hi participen, per tal de poder-ho disposició de les 
autoritzats sanitàries, en cas que hi ha hagi un cas de Covid-19 i garantir 
la traçabilitat de les persones que hagin estat en contactes amb la 
persona i, fer-ne un correcte seguiment. 
 
 

Entitat: Activitat: Dia i hora: 

Assistents 

Nom i Cognom telèfon E-mail 

... .... .... 

   

   

   

 
Fig 1. Model tipus de registre 
 



 

 

 

 

4. Aforaments de les activitats 
 

 

Els aforaments als espais de concurrència pública s’ajustaran al següent: 
  

- Sala 2n pis Ca l’Arturo: 30 persones 

- Sala 1r pis Ca l’Arturo:  18 persones  

 

No obstant, des de l’Ajuntament es recomana a les entitats que prioritzin 
activitats en espais exteriors o a l’aire lliure i, en el cas que es facin a l’interior 
dels equipaments municipals, hauran de tenir en compte els aforaments de 
l’espai on facin l’activitat i garantir l’espai de seguretat per persona. En tot cas, 
sempre evitaran les aglomeracions. 
 

 

5. Requisits que han de complir les entitats sobre les mesures de 

protecció: 

 

 Utilització OBLIGATORIA de mascareta per accedir 
a qualsevol equipament.

 Mantenir el distanciament físic de 1.5 metres.


 Evitar aglomeracions.

 Rentat de mans amb aigua i sabó o gels hidroalcohòlics.
 Disposar de gels desinfectants pels membres d’entitat o 

públic assistent a l’acte.
 Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir 

directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna 
de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, 
nas i ulls)

 Les persones que presenten simptomatologia compatible 
amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) no podran anar a l’equipament 
municipal.

 Les persones que han estat positiu per al SARS-CoV 2 
durant els 14 dies anteriors, o ha estat en contacte estret 
amb un positiu confirmat o amb simptomatologia 
compatible no podran anar a l’equipament municipal.

 Es recomana que les persones que presentin malalties 
de risc i/o siguin especialment vulnerables per l’edat, 
haurien d’evitar fer activitats en espais tancats i participar 
d’aquelles activitats que es facin a l’exterior.

 

 

En relació a les activitats que estiguin obertes al públic: 
 

o Les persones titulars de l'activitat o, si escau, les persones 

responsables de la seva organització, han d'adoptar les  



 

 

 

 

 
 
 

mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el 
manteniment de les mesures de protecció individual, en especial 
posar a disposició sistemes per a la neteja de mans, la distància 
física interpersonal de seguretat, d'acord amb el que estableix 
l'apartat 2.1 de la Resolució SLT/1429/2020, així com les 
condicions de neteja, desinfecció i ventilació dels establiments i 
instal·lacions. 

 

o Quan això sigui difícil o no sigui possible per les condicions 
pròpies de l'activitat, s'ha de garantir, per a les persones 
treballadores i les persones clientes o usuàries, les mesures de 
prevenció i higiene adequades per prevenir els riscos de 
contagi. 

 

6. Pautes de ventilació dels equipaments 
 

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, que 
poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. 
 

La renovació d’aire dels espais es considera una mesura molt efectiva per la 

prevenció de la COVID-19. Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 

vegades al dia 10’. 

 

Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant 

ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització.  
 
 

5. Pautes de neteja i desinfecció d’espais.  
 

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, 
els usos així com la possibilitat de la presència de casos possibles o 
confirmats de COVID-19. 
 

Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà 

la seguretat de les persones i el medi. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

En relació a la neteja i desinfecció de l’espai l’Ajuntament serà el responsable 

d’aquest i es realitzarà 2 cops al dia (en el següent horari: 8h i 14h). Per 

aquest motiu el nombre d’activitats que es realitzaran a l’equipament quedarà 

limitat a 2 activitats diàries: una en horari de matí i una en horari de 

tarda/vespre per tal de garantir que quan comenci l’activitat l’equipament es 

trobi net i desinfectat. 

 

Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 
de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i 
desinfecció en espais exteriors de concurrència humana, ambdós documents del 
Departament de Salut. 
 
Les recomanacions i actualitzacions de les mateixes es fan arribar a l’empresa 

contractada per part de l’Ajuntament.  
 
 
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual 

en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús 

que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 

diferents tipus de desinfectants, com poden ser: 
 

-Lleixiu: Es pot utilitzar una concentració d’hipoclorit sòdic al 0,5% 

durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una 

solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té 

una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre 

d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes 

solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar  



 

 

 

 

 
 
 

actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.  
-Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de 

l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol 
amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de 
l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)  

-Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada 
habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 
part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. 

 
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 

autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental. 
 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar 
tovalloleta impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat 
amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material 
com a mínim 1 vegada al dia (els equipaments tindran a la seva disposició 
una solució alcohòlica per la neteja de superfícies) 

 

 

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: Les actuacions de 
neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, 
superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les 
mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit si 
no se’n fa una desinfecció després del seu ús. 

 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 
 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic) 
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 
- Taulells i mostradors 
- Taules 
- Cadires, especialment en les zones d’espera 
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 
- Telèfons 
- Grapadores i altres utensilis d’oficina 
- Comandaments a distància 

- Aixetes 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir 
l’adequada higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels 
inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua 
de la cisterna.  

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent  
 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

7. Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible 

amb COVID 
 
 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les  

indicacions sanitàries vigents en aquell moment. 
 

 

8. Check-list que permet revisar si s’han tingut en compte totes les 

recomanacions sanitàries per realitzar l’activitat 
 
 

Abans de l’entrada de les entitats o particulars, es farà una revisió de les 

mesures de protecció i organització que seran responsabiltiat de l’entitat o 
organtizador de l’acte: 

 

EQUIPAMENT: 
 

ENTITAT: 

Mesures: Si No  Observacions  
Han identificat a una persona responsable de l'aplicació 

de les mesures organitzatives i de protecció individual de 

l’entitat  
Han presentat la instància a l’Ajuntament declarant que 

vetllaran per seguir les mesures de protecció contra la 

Covid-19  
Han elaborat un registre de les activitats que organitzen 
per identificar als assistents que hi participaran?   

Es ventilen les sales durant les activitats, reunions,...? 

Recomanació de ventilar 3 cops al dia durant 10’.  
 

 

Disposen d’hidrogel pels membres de l’entitat?   
  
 

                   Es compleixen els requisits sobre les mesures de 

protecció: 

 

 

- Mascareta obligatòria 

- Distància seguretat 
- Rentat de mans  
- Evitar aglomeracions 
- Disposar de gels hidroalcohòli



 

 

 

 


