
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea de Polítiques de Ciutadania 

Regidoria de Salut 

 

Pl. d’Enric Cristòfol Ricart, 12 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00  Ext. 3394 • www.vilanova.cat  

PROTOCOL DE CONTINGÈNCIA DELS CENTRES CÍVICS 
MUNICIPALS I CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN  

 PER FER FRONT A LA COVID-19 
 

Versió de 18 de setembre de 2020 
 

Aquest protocol està basat en el Pla de Desconfinament dels equipaments i serveis 
de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. 
 
Per a totes les activitats i serveis s’haurà d’identificar una persona responsable de 
l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes en el 
Pla Sectorial així com a la Resolució SLT/1429/2020. Aquest responsable també serà 
l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari. 
 
1. Les activitats obertes al públic només es portaran a terme en horari de presència 

de la direcció del centre cívic/ casal. Fora d’aquests horaris només es podran fer 
gestions internes. 

 
2. Es respectaran els aforaments d’acord amb la capacitat, calculat a partir d’una 

superfície de seguretat de 2,5m2 per persona, excepte que per la tipologia  
d’activitats hi hagi vigents valors més restrictius. Les activitats esportives estàtiques 
de sala necessiten com a mínim una superfície de 4m2 per persona, que augmenta 
en incrementar-se el desplaçament, d’acord amb el document sobre l’aforament a 
les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-19 (versió 
31/05/10). Es pot reduir aquesta superfície fins a 1m2 per persona sempre que 
l’activitat es tracti de xerrades/conferències culturals condicionat a :  

a. L’ús obligatori de la mascareta. 
b. Portar un registre dels assistents o es faci preassignació de localitats. 
c. Preveure mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions. 
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3. Les entitats que organitzin activitats als centres cívics/ casal, presentaran un 
document de Declaració responsable, pel qual declararan ser coneixedores de les 
mesures establertes al centre per a la prevenció de la disseminació de la covid-19 i 
es comprometran a aplicar-les. 

 
4. Les persones que participin en les activitats del centre cívic/ casal hauran de 

declarar responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap 
simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver 
conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb 
persones afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en 
el cas de tenir símptomes o haver estat positiu. 

 
5. Cal portar un registre estricte dels assistents a totes les activitats que es facin al 

centre. 
 

6. Per accedir a les instal·lacions caldrà prendre la temperatura i que aquesta no 
superi els 37,5º. En cas que la persona hagi arribat fent un esforç físic intens 
(corrents, en bicicleta...) i se superi la temperatura, es repetirà la presa de 
temperatura passats 10 minuts de repòs. Tampoc es permetrà l’entrada a persones 
que presentin simptomes respiratoris. 

 
7. A l’entrada dels centres cívics/ casal i en punts dispersos de la instal·lació es 

col·locaran cartells informant de les mesures i normes de seguretat adoptades. 
S’indicaran els recorreguts d’entrada i sortida del centre cívic.  

 
8. A l’entrada dels centres cívics/ casal es col·locaran cartells recordant la 

conveniència de respectar les distàncies i evitar aglomeracions al voltant de la 
porta. 

 
9. A l’entrada del centre cívic/ casal i a cada sala es disposarà gel hidroalcohòlic 

per al rentat de mans. 
 

10. S’organitzaran les activitats de manera que no coincideixin els diferents grups en 
horaris d’entrades i sortides. 

 
11. S’evitarà el contacte físic i es mantindrà la distància de seguretat entre els 

participants de les activitats (1,5 m).  
 
12. En tot moment es portarà la mascareta posada correctament, tapant nas i boca 

fins al mentó. 
 

13. Els espais es ventilaran  com a mínim 3 vegades al dia durant 10’. 
 

14. Mentre la climatologia ho permeti es faran les activitats amb les finestres obertes. 
 

15. Els serveis higiènics de les instal·lacions estaran equipats amb dosificador de 
sabó líquid, paper eixugamans i paperera (amb tapa i pedal) o bé amb gel 
hidroalcohòlic. Els inodors disposaran de tapes i hi haurà cartells recordant la 
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necessitat de baixar-la abans de descarregar la cisterna i la tècnica del rentat 
correcte de mans. 

 
16. Els sistemes de ventilació dels serveis higiènics haurien d’estar engegats mentre 

estigui oberta la instal·lació. 
 

17. Si es disposa de sistema de climatització, caldrà fer neteja i/o canvi de filtres d’aire 
i assegurar-ne una correcta circulació. S’anul·laran els sistemes de recirculació 
d’aire. 
 

18. La neteja de les instal·lacions, especialment dels serveis higiènics, es farà seguint 
un pla de neteja i desinfecció específic per aquesta instal·lació. Els productes 
emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les 
persones i el medi. 

 
a. En el cas dels productes neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana, veure 
 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccioestabliments-locals-concurrencia-
humana.pdf.  

b. En el cas dels productes de neteja i desinfecció en espais exteriors de 
concurrència humana, veure 
 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espaisexteriors-concurrencia-
humana.pdf 
 

19. Cal preveure un reforç de les activitats de neteja i desinfecció en funció de 
l’aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats i els usos.   
A la periodicitat diària se li afegirà una neteja i desinfecció al migdia dels serveis 
higiènics i d’aquelles superfícies  d’ús més comú com els poms de les portes, 
baranes de les escales, interruptors... 

 
20. Les taules de les sales es netejaran i desinfectaran després de les activitats i 

serà responsabilitat de l’entitat que dugui a terme l’activitat. 
 
21. En cas que es detecti una persona amb simptomatologia compatible amb la 

COVID dins del centre cívic, se seguirà el protocol d’actuació previst (annex I) 
 

22. En l’oferta d’activitats per adults resten en suspensió per la no conveniència 
de compartir material els jocs de taula i els balls, per no poder garantir la 
distància física interpersonal de seguretat. 
 

23. En les activitats en què s’utilitzin màrfegues o tovalloles per fer exercicis al 
terra, caldrà que cada usuari es porti la seva i se l’emporti en acabar la sessió. 
 

24. No es permet beure aigua directament de les aixetes dels centres cívics/ 
casal. 
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NORMATIVA APLICADA 

• Pla de Desconfinament dels equipaments i serveis de la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària. Aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc 
en data 31 de juliol de 2020 

• Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya. 

• Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques 
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció 
de la infecció per SARS-CoV-2. 

• Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures 
en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19. 

• L’aforament  de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-
19. Versió 4. Actualitzat el 31 de maig de 2020 del Consell Català de l’Esport 

 
 
 
 
ANNEX I 
 

Protocol d’actuació en cas de detectar una persona amb simptomatologia 
compatible amb la COVID dins del centre 

 
- En el supòsit que es detecti una persona amb un o més símptomes durant el transcurs 

de l’activitat, aquesta haurà d’abandonar el centre i contactar amb el seu CAP. Si fos 
fora de l’horari d’atenció al públic, haurà de trucar al 061. 

- Si la persona que presenta símptomes és menor d’edat, se l’aïllarà en una sala ben 
ventilada i s’avisarà als responsables perquè el vinguin a recollir i contactin amb el seu 
CAP. 

- La persona afectada seguirà les indicacions rebudes del CAP . 
- Pel que fa a la resta del grup de participants a l’activitat, seguiran les indicacions que 

doni l’autoritat sanitària. 
 

 


