
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atesa la proposta de la regidoria de Cultura i Patrimoni respecte del Pla 
d’obertura d’equipaments municipals i protocol d’ús de per part de les 
entitats.

Ates que davant del Pla de reobertura dels diferents equipaments i serveis 
del municipi, ens trobem amb l’obertura dels equipaments municipals cedits 
i/o utilitzats per les entitats del municipi conforme al detall següent:

1. Equipaments municipals cedits a entitats o equipament que ens fan 
ús diverses entitats

L’ equipament municipal que està cedit totalment a una entitat seria:

 Masia de Can Malla

Els equipaments municipals que tenen cedit algun espais a diferents 
entitats i comparteixen els espais comuns són:

 Centre Cívic
 Masia de Can Falguera
 Masia de Can Cortès (comparteixen espais amb treballadors 

municipals, la biblioteca municipal, …)
 Sala Polivalent
 Espai Jove l’Escorxador (comparteixen espais amb 

treballadors municipals, hi ha espais cedit específicament a 
les entitats i espais comuns utilitzats per diferents entitats)

2. Mesures organitzatives

L’obertura dels equipaments municipals està prevista pel dilluns 6 de juliol 
de 2020.

Per a totes les activitats, establiments o espais, 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.

3. Mesures de protecció als equipament municipals



L’Ajuntament dotarà de material de protecció als diferents equipaments 
municipals i la cartelleria informativa per donar a conèixer a les persones 
usuàries d’aquests, les mesures que s’han de dur a terme quan es faci ús.

En els diferents equipament hi haurà:

- Cartells obligació ús de mascaretes
- Cartells de distanciament mínim (cartells cedits per la Diputació de 

Barcelona).
- Cartells rentat de mans (cartells cedits per la Diputació de Barcelona)
- Dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’equipament (p. ex. 

Masia Can Cortès i Centre Cívic)
- Serveis dotats amb dispensador de sabó i dispensador de paper d’un 

sol ús (no està permès l’ús d’aire per assecar les mans).
- Líquid per desinfectar superfícies.

Abans de la posada en marxa dels equipaments, es farà comprovació del 
clor i, en els edificis que tinguin dutxes, una neteja i desinfecció prèvia del 
circuit d’aigua sanitària (p. ex. Centre Cívic).

4. Responsabilitats i recomanacions per les entitats
Les entitats, abans del dilluns 6 de juliol hauran de presentar una 
instància a l’Ajuntament 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 :
DATA ACTVITAT ASSISTENTS

Model tipus de registre

Aforaments de les activitats



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

- En edificis i espais tancats:
- Cal establir espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés 

i sortida independents (no permeables entre sí) i amb un 
màxim de 1.000 persones de peu o 2.000 persones totes en 
seients preassignats.

- Superfície de seguretat mínima: 2,5 m2 per persona.
- Es pot reduir la superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona 

sempre que:

 Es faci ús obligatori de la mascareta.

 Es porti un registre dels assistents o es faci preassignació 
de localitats.
 Es prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar 
aglomeracions.

- En activitats a l’aire lliure:

 No hi ha limitació d’aforament sempre que es garanteixi 
una superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per 
persona.

 Es pot reduir aquesta superfície de seguretat fins a 1 m2 
per persona sempre que:

 Es faci ús obligatori de la mascareta.
 Es porti un registre dels assistents o es faci preassignació 
de localitats.
 S’estableixin espais sectoritzats amb control de

fluxos d’accés i sortida 
independents (no permeables entre sí) i amb un màxim de 
2.000 persones de peu o
3.000 persones totes en seients preassignats.
 Es prevegin mesures de circulació dels assistents que 
evitin aglomeracions.

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.



Requisits que han de complir les entitats sobre les mesures de 
protecció:

 Utilització OBLIGATORIA de mascareta per accedir a 
qualsevol equipament.

• Ús per persones de 6 anys en endavant.
• A la via pública, en espais a l’aire lliure i en 

qualsevol espai tancat d’ús públic o que estigui 
obert al públic, sempre que no sigui possible 
mantenir una distància física interpersonal de 
seguretat d’1,5 m entre persones que no 
mantenen una relació i un contacte proper de 
forma molt habitual.

 Mantenir el distanciament físic de 1.5 metres.

Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància 
física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en 
general. A més, un espai de seguretat equivalent a 2,5 
m2 per persona, excepte que per la tipologia de l’activitat 
hi hagi vigents valors més restrictius.

 Evitar aglomeracions.
 Rentat de mans amb aigua i sabó o gels hidroalcohòlics.
 Disposar de gels desinfectants pels membres d’entitat.
 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 i activitats de 
prestació de serveis:

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.

5. 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’.

Pel que fa a les pautes de ventilació, es tindran en consideració les 
recomanacions del Departament de Salut recollides al document 
Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de 
concurrència humana:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-
Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf

- 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, 
maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les 
portes.

- Iniciar la ventilació 2 hores abans de l’obertura del local i 

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
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf


mantenir-la en funcionament 1 hora després del tancament. 
Si es pot, és millor mantenir la ventilació engegada tot el dia, 
amb taxes de renovació d’aire més baixes quan no hi hagi 
persones.

- Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc.) poden 
ser una font de dispersió de gotícules, atès el flux d’aire que 
generen al seu voltant, per la qual cosa no són 
recomanables. Tanmateix, en cas que per raons de 
d’augment de temperatura sigui

 necessari el seu ús, cal complementar-lo amb una ventilació 
natural creuada, de forma que el flux d’aire generat no es 
dirigeixi cap a les persones. Així mateix, cal vigilar que la 
posició del ventilador no faciliti la transmissió entre grups, i 
s’utilitzarà a la menor velocitat possible, per generar menys 
turbulències.

6. 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 d’espais cal destacar les 
diferents tipologies d’edificis i qui és el responsable de la neteja i 
desinfecció dels diferents espais:

EQUIPAMENT ZONES COMUNES ESPAIS CEDITS
NETEJA I DESINFECCIO PUNTUAL (SEGONS ÚS)

MASIA CAN CORTES
Ajuntament (5 cop Ajuntament 
setmana - matí + 1h
tarda)

Entitats

CENTRE CIVIC Ajuntament  (5  cops Entitats 
setmana - migdies)

Entitats

MASIA CAN 
FALGUERA

Ajuntament (1 cop Entitats 
setmana)

Entitats

MASIA CAN MALLA Entitat Entitat Entitat



La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
almenys diària. 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, no obstant, els equipament que no 
tinguin aquest servei i siguin les mateixes entitats que han de fer la neteja i 
desinfecció, hauran de seguir les mateixes recomanacions i pautes

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

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i 
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais més utilitzats per 
part de treballadors/es municipals i usuaris o entitats.

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 

SALA POLIVALENT

ESPAI JOVE 
L’ESCORXADOR

Ajuntament  (4  cops Entitat   (p.  ex.  taller Entitats 
setmana) de les arts) o

Ajuntament (p.ex 
escenari)

Ajuntament  ( 5 cops Entitats (espais Entitats 
setmana) cedits a les entitats

juvenils)
Ajuntament (espais 
comuns)

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
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


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.

- Màquines expenedores
- Fotocopiadores
- 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 l’ equipament està preparat per la seva 
reobertura:

Abans de la posada en marxa dels equipament i l’entrada de les 
entitats, es farà una revisió dels diferents equipament, en quan a 
les mesures de protecció i organització per part de l’Ajuntament i 
per part de les entitats:

- Per l’Ajuntament
- Per les entitats

Per part de l’Ajuntament

EQUIPAMENT:
Mesures: Si No Observacions
S’ha fet la neteja i desinfecció prèvia dels espais 
per part d’empreses especialitzades i autoritzades? 
(Masia Can Cortès, espais comuns del Centre Cívic 
i espais comuns de la Masia Can Falguera, espais 
comuns de Sala Polivalent i
espais comuns EJE)
S’ha verificat l’absència d’incidències en els 
sistemes de
ventilació forçada dels espais de treball (si és el 
cas)?
S’ha establert el protocol d’obertura/tancament de 
finestres en diferents horaris de la jornada laboral?
(Masia Can Cortès i EJE)
Els treballadors coneixen quins són els protocols 
de neteja que han d´utilitzar durant la seva jornada 
laboral? (neteja des superfícies que es puguin 
compartir, aparells
que es puguin compartir, mostradors,...)
Disposen d’algun producte de superfícies?
S’han penjat cartells i documents informatius 
de les mesures sanitàries i les normes d´accés 
per part dels ciutadans als equipaments 
municipals?

- Distancia seguretat
- Ús obligatori de mascareta
- Rentat de mans



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?
S’ha fet la neteja i desinfecció prèvia dels espais per 
part d’una empresa especialitzada i autoritzada? (Masia 
de Can Malla i espais cedits a les entitats de la resta
d’edificis)

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?
En els WC públics, disposeu de dosificador de sabó, 
dispensador de paper i paperera amb tapa i pedal?
(Masia Can Malla)
Es compleixen els requisits sobre les mesures de 
protecció:

- Mascareta obligatòria
- Distància seguretat
- Rentat de mans
- Evitar aglomeracions
- Disposar de gels hidroalcohòlics

S’ha instal·lat els dispensadors d’hidrogel per a les
persones usuàries ?
Es disposa de dispensador de sabó i tovalloletes 
d’un ús
als WC?
Els WC públics estan preparats i senyalitzats per 
que
només hi entri una persona?
En els WC públics, disposeu de paperera amb tapa 
i
pedal?
S’ha senyalitzat l’ascensor amb la indicació de 1
pers/viatge?

Per part de les entitats

Atesos els antecedents exposats.



Ateses les atribucions de l’article 53.1.b) i d) del Decret Legislatiu 2/2003, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

HE RESOLT: 

Primer.- Aprovar el Pla de reobertura d’ equipaments municipals i protocol d’ús 
per part de les entitats detallat a la part expositiva d’aquesta resolució.

Segon.- Procedir a la pertinent difusió a les entitats i a la pàgina web municipal.

Palau-solità i Plegamans

Ho mana

L’alcalde La secretària
Oriol Lozano Rocabruna M. Assumpció Rodríguez Marín
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