
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE 
MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES DAVANT DE 

LA COVID-19 EN ELS ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI AL PORT 

VELL DEL PORT DE BARCELONA 

 

 

Amb l’objectiu de donar compliment a la Resolució del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya 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, així com aquelles altres que 
determini l’autoritat competent en cada moment, el/la Sr./Sra. 
…………………………………………………………………………, major d’edat, amb 
DNI………………………….., en representació de l’entitat..............................   amb 
CIF....................... 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, 

 

Que he rebut informació sobre les mesures de prevenció, de protecció i organitzatives 
davant de la COVID-19 per a la realització d’esdeveniments i activitats recreatives 
de caràcter extraordinari a la via pública. 

Que l’activitat ............................................. autoritzada al contracte de cessió 
d’espai..............i que tindrà lloc el/s dies.................a 
l’adreça............................................................................es durà a terme 
observant les mesures de salut i seguretat per a les persones que es detallen a 
l’esmentada Resolució SLT/1429/2020, les que determini l’autoritat competent en 
cada moment, aquelles que figuren a l’autorització de la llicència i les que a 
continuació es concreten com a mesures especialment rellevants: 

 

AFORAMENT 
 
L’aforament de les activitats està determinat per l’aforament màxim permès en 
cada moment, tenint en compte l’espai disponible per a públic i sempre respectant 
la distància física de seguretat entre participants d’1,5 metres i espai de 
2,5 m2  per persona i sotmès a les mesures més restrictives de la Generalitat de 
Catalunya que siguin d’aplicació. No es podrà comptabilitzar l’espai ocupat per 
tarimes, altres infraestructures i/o serveis en aquest càlcul.  
 
Caldrà la presència en tot moment de 2 organitzadors visualment 
identificables, com a mínim i en tot cas ajustar en funció de la casuística 
concreta de l’acte, per realitzar les tasques d'advertiment, control de l’aforament i 
manteniment de la distància de seguretat entre les persones del públic, així com 
les tasques de neteja i desinfecció referides en aquest document a continuació. En 
tot cas, si les seves indicacions no són respectades, o bé 



si l’aglomeració de públic és excessiva i dificulta el manteniment de la 
distància de seguretat, els organitzadors hauran de cancel·lar l'activitat. 
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA I SEGUIMENT DE CONTACTES 
 
Per tal d’evitar l’efecte crida general, les activitats es realitzaran amb reserva 
prèvia, preferentment online,  remarcant en tota la comunicació que només 
tindran accés les persones amb reserva.  
 
La reserva incorporarà la recollida de dades de contacte de la persona (telèfon 
i correu electrònic) per permetre la comunicació en cas d’identificació de casos 
positius. La recollida de dades es farà d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades i les dades es conservaran durant 1 mes. 
 
Igualment, els organitzadors hauran de disposar dels llistats del personal que 
hi participa (entitats, colles, artistes, tècnics...) durant 1 mes, siguin de 
l’organitzador que siguin, per poder reconstruir possibles contactes si 
posteriorment s'identifica un cas positiu entre ells.  
 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI 
 
L’espai destinat a la realització de l’activitat estarà tancat en tot el seu 
perímetre , diferenciant l’espai per al públic i l’espai tècnic i escenari. 
 
Els accessos s’hauran de realitzar en zones de cues organitzades amb catenàries 
o cintes d’abalisament per mantenir la distància física, i estaran diferenciats de 
forma independent per a l’entrada i la sortida. 
 
La posició dels assistents estarà marcada respectant la distància física 
recomanada mitjançant seients o marques al terra, que siguin fàcils de retirar 
sense deixar rastre. 
 
Els instruments musicals i elements tècnics 
quedaran delimitats amb tanques i/o cinta de senyalització, establint 
un perímetre per garantir que la distància entre l'artista i els 
assistents sigui de 2,5 metres. 
 
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.  
 
En el cas d’àpats, a més de la delimitació física de l’espai (tanques, cintes...), 
s’haurà de vetllar per respectar la distància física autoritzada durant l’àpat, que 
haurà de ser entaulat, i el ball, cas que n’hi hagi.  



 
Es disposarà de personal de seguretat, control d’accés i aforament i acomodació 
que sigui necessari per garantir el compliment d’aquestes mesures. 
 

 

COMUNICACIÓ 
 
S’instal·larà la senyalització informativa de les mesures de salut i 
seguretat (l’Ajuntament ofereix en format digital la cartelleria per tal que les 
entitats puguin assenyalar les mesures de seguretat i prevenció). 
 
En cas d’activitats itinerants, la comunicació i cartelleria hauran de remarcar 
que són actes per a ser contemplats des de balcons, finestres i terrats. 
 
En cas d’espectacles pirotècnics, la comunicació i cartelleria indicarà que el 
públic no podrà accedir al carrer durant l’espectacle. 
 

 

 

 

PROTECCIÓ PERSONAL, HIGIENE I NETEJA 
 
Participants 
S’atendrà a les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa a l’ús 
d’elements de protecció individual. 
 
Es disposarà de gel hidroalcohòlic per a ús dels participants. 
 
Infraestructures 
Caldrà garantir la desinfecció d’espais com:  backstage, zones d’arrancada i 
arribada d’itineràncies, espais escènics, WC i similars. Igualment caldrà 
desinfectar el material tècnic (micròfons, taules de so...).  
 
Els organitzadors hauran de complir les mesures de seguretat i salut de les 
infraestructures i caldrà garantir la seva desinfecció abans de l’inici i a la 
finalització de l’activitat, i també les desinfeccions entre activitats en cas d'actes 
successius. En el cas de cabines WC, assegurar un procediment que garanteixi la 
desinfecció constant. 
 
Tots els artistes, colles, companyies i altres participants, hauran de presentar el 
seu pla de prevenció davant de contagis que inclogui la referència a la desinfecció 
dels seus materials.  
 
Àpats i barres de bar 
Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida. 
 
S’evitarà la manipulació i cuinat d’aliments in situ: l’àpat l’hauran de portar els 
comensals o s’haurà preparat fora de l’espai. L‘organització podrà contractar un 
servei de càtering (empresa, restaurant...) que compleixi amb totes les mesures 
sanitàries i limitat al número de participants que permeti l’aforament. S’evitarà 
tota socialització d’aliments. 
 



Les persones organitzadores i que interactuïn amb els comensals duran 
mascaretes i també guants si han de manipular materials. 
 
Els participants tindran accés a lavabos nets, ventilats, i amb aigua i sabó, dels 
que caldrà que es reforci la neteja i desinfecció de l’espai. 
 
Sobre serveis de barra de bar de les festes, hauran de garantir els aspectes 
d’higiene, seguretat i mesures contra el contagi que determinin les autoritats 
sanitàries. No es podrà elaborar productes de menjar in situ.  
 

 

Barcelona, a       de              de 2020 

 

 

Signatura 

 


