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1. IDENTIFICACIÓ
Pla Sectorial de Desconfinament de les Fires d'Atraccions de Catalunya.

2. OBJECTE
Aquest document té com a finalitat la descripció del conjunt de mesures i protocols a aplicar pel reinici de l'activitat
directament relacionada amb la celebració de fires d'atraccions per tal minimitzar el risc de contagi comunitari i
establir les mesures de protecció necessàries per als treballadors del sector.

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ
A totes les fires d'atraccions recreatives promogudes per diferents entitats com Gremi d'Industrials Firaires de
Barcelona i Província - Gremi de Firaires de Catalunya, Coordinadora de Hospitalet Esplugues i el Baix Llobregat,
Gremi de Firaires de Girona, Tarragona, Lleida i associacions, promotors o Ajuntaments de Catalunya.

4. NORMATIVA D’APLICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i
d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
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.
Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d'abril de 2020.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parques de atracciones y de ocio.
Directrices y recomendaciones. Gobierno de España.
Decret 112/2010, , de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres que han d’adoptar mesures
d’autoprotecció.
Ordre INT/322/2012, aprovació del RSCIEI (el que es pugui assimilar).
Ordre INT/323/2012, aprovació del CTE-DB-SI (el que es pugui assimilar).
Ordenances municipals.

5. DEFINICIONS
ATRACCIÓ DE FIRA: estructura temporal desmuntable en la que es realitza una activitat recreativa, incloent punts
de restauració.
El Titular disposa de la següent documentació preceptiva:
Manuals del fabricant de l'atracció o manual d'instruccions de l'atracció.
Certificat anual de revisió i manteniment de l'atracció.
Certificat anual de revisió i manteniment de la instal·lació elèctrica de BT.
Certificació anual de revisió i manteniment del extintors (mitjans de lluita contra incendis).
Assegurança de responsabilitat civil.
COVID-19: malaltia infecto-contagiosa produïda pel virus SARS-CoV-2 detectada de forma oficial el desembre del
2019. Els símptomes més comuns que provoca aquesta malaltia són: febre, tos i ofegament. També cansament,
dolor muscular, mal de cap, irritació de la gola, mucositat nasal, diarrea, vòmits, pèrdua del gust i l'olfacte.
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FIRA D'ATRACCIONS: recinte en el que s'agrupen un conjunt d'atraccions de fira i en el que realitzen activitat
compartint recursos i horaris. Ha de disposar de llicència d'activitat atorgada per l’administració local.
GESTIÓ DEL RISC: activitats coordinades que afecten a tots els professionals de la fira (promotors, titulars
d'establiments, treballadors, ...) per controlar i minimitzar el risc.
RISC: és l'avaluació de la probabilitat junt amb la severitat de les conseqüències d'accions que puguin produir el
contagi amb SARS-CoV-2.

6. MESURES GENERALS DE LES FIRES D'ATRACCIONS
A continuació es detallen el conjunt de mesures i protocols a aplicar per gestionar el risc en tots els emplaçaments
sense excepció. Cal recordar que la celebració de les fires estarà supeditada a la situació en cada territori de
possibles restriccions d’acord amb les resolucions que es puguin dictaminar.

6.1

HORARIS

En relació als horaris, caldrà ajustar-los d’acord amb les llicències municipals i les resolucions de caràcter restrictiu
que s’escaiguin.

6.2

RESTRICCIONS I ADAPTACIÓ DEL PLA

En el cas de fires d’atraccions ubicades a municipis on siguin d’aplicació les mesures previstes al Decret Llei
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures
urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, caldrà tenir en compte les possibles restriccions a la mobilitat i
limitació d’activitats no essencials que es puguin dictaminar. Quan així es disposi en la determinació de les mesures
de contenció del brot que siguin d’aplicació al municipi concret, caldrà una autorització específica del corresponent
ajuntament per comprovar que les mesures de prevenció del contagi de la COVID-19 són les correctes. També cal
tenir en compte que es podrà donar la circumstància que no es puguin realitzar les fires si així ho preveu
específicament la normativa.
El Pla s’haurà d’anar adaptant d’acord amb les resolucions, instruccions i criteris que es vagin acordant per part de
les autoritats en relació a la situació epidemiològica territorial. A tal efecte, es podran incorporar a aquest document
els annexos necessaris per efectuar aquella adaptació.

6.3

AFORAMENTS

Pel que fa als aforaments, s’ajustaran al següent:


En edificis i espais tancats:
o 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.
o Superfície de seguretat mínima: 2,5 m2 per persona.
o 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:
o No hi ha limitació d’aforament sempre que es garanteixi una superfície de seguretat mínima de 2,5 m2
per persona.
o 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.
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6.4

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.

SENYALITZACIÓ D'ACCESSOS

Hi haurà retolació clara i suficient en els accessos per informar el públic assistent de:
L'obligatorietat de portar mascareta a partir dels 6 anys en tot el espai firal.
L'obligatorietat de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al entrar al recinte i en fer ús de les
atraccions.
Mantenir la separació de 2 m entre persones.
Vetllar per l'autoprotecció enfront el risc de contagi de la malaltia COVID-19 a l'interior del recinte firal i en
l'ús de les atraccions.

6.5

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

La distància de seguretat a mantenir en les zones comuns de l'espai firal serà de 2 metres entre persones de
diferents grups.
La senyalització de les zones d'espera i els recorreguts d'entrada i sortida han de garantir el manteniment d'aquesta
distància entre persones.

6.6

ÚS DE MASCARETES PER LES PERSONES MAJORS DE 6
ANYS



La Resolució SLT/1648/2020 preveu l’obligació d’ús de mascareta amb independència del compliment de la
distància de seguretat.



No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es
pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta.



Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la
mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.



Tampoc serà exigible en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa
de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

6.7

HOSTALERIA I VENDA ALIMENTS I ALTRES PRODUCTES



En els establiments d’hostaleria i restauració i/o venda d’aliments, així com en qualsevol activitat oberta al
públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que
facin inviable l’ús de mascareta constant, s’ha de garantir la distància d’1,5 metres entre persones i la superfície
de seguretat mínima equivalent de 2,5 m2 per persona.



Pel que fa als establiments d’hostaleria, restauració i venda d’aliments cal aplicar les Bones Pràctiques
corresponents. Consulteu i apliqueu també les mesures per a la contenció de la transmissió de la COVID-19:
-

http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-covid-19-/

-

http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-RECINTESFIRALS-I-ESPAIS-AIRE-LLIURE.pdf

-

http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-SECTORRESTAURACIO.pdf
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Tots els espais destinats a restauració s’hauran de regir pel pla sectorial específic del sector de la restauració,
en allò que correspongui (cuines, servei de taula, etc.).
En el cas d’espais de venda o comerç minorista seran d’aplicació les mesures del corresponent pla sectorial de
comerç o venda.



6.8

MESURES ESPECÍFIQUES D’HIGIENE 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, els usos així com la possibilitat de la
presència de casos possibles o confirmats de COVID-19.
Tenint això en compte, es prendran les següents mesures a les fires:
El personal destinat al control d’accés informaran al públic assistent de l’obligació de portar mascareta. Es
denegarà l’entrada a les atraccions de qualsevol persona que no porti mascareta. Els públic de menys de 6
anys no tindran l’obligació de dur mascareta, malgrat que la organització recomanarà també l’ús per els
menors.
Als punts de control d’accés s’informarà que no pot accedir cap persona simptomàtica de COVID-19 o en
quarantena. Aquesta mateixa informació, i el corresponent control, també serà d’aplicació a les persones
treballadores de les fires a les quals fa referència aquest pla.
En la entrada del espai firal s’habilitaran dispensadors de gel hidroalcohòlic i s’informarà al públic assistent
a que facin ús dels citats dispensadors. Tanmateix el promotor de la fira i repartit per tots els espais comuns
del espai firal es col·locaran dispensadors suficients per que totes les persones tinguin accés al gel
hidroalcohòlic en qualsevol circumstància.
En el moment de accedir a cada una de les atraccions s’informarà al públic assistent de l’obligació de:
o Ús obligatori de dur mascareta i excepcions legals.
o Higiene de mans abans d’accedir a l’atracció. Cada titular en cada una de les atraccions disposarà
de gel hidroalcohòlic a part del que el promotor de l’activitat instal·larà en els espais comuns.
Desprès de cada viatge de les atraccions el titular farà una desinfecció de les instal·lacions abans de ser
ocupades per altres usuaris.
Per altra banda, 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 i alimentaria
(tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o
ROESP) .
Es seguiran totes aquestes mesures i/o altres indicacions que dicti el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Es pot trobar informació detallada 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/netejadesinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf

-

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/netejadesinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf

6.9

INSTAL·LACIONS O SERVEIS COMUNS

Hi haurà instal·lacions provisionals comunes realitzades o contractades pel Promotor:
Senyalització relacionada amb l'autoprotecció enfront el contagi del SARS-CoV-2 en els accessos.
Dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos.
Seguiment del protocol de neteja de l'espai firal.
Els cubells d'escombraries amb bossa hauran de ser amb pedal (sempre a la restauració) o sense tapa per
tal de garantir el mínim contacte possible.
Hi hauran inodors portàtils quan siguin necessaris per les activitats de restauració, doncs el personal
implicat en la manipulació d’aliments ha de disposar de wc i facilitat per rentar-se les mans amb rentamans
dotats d’aigua corrent, sabó amb dispensador i eixugamans d’un sol ús.
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6.10 PROTOCOL DE NETEJA
Al marge de la neteja general dels recintes i estais comuns, cada atracció haurà de tenir el seu document propi on es
reculli com es farà la neteja i desinfecció del espais i elements concrets, en especial els que es contacte més
directament amb les mans o aquell que son a prop de la cara. ( Barres que s’agafen amb les mans, recolzadors de
caps, etc...) El Titular de cada establiment seguirà les indicacions del Canal Salut de la Generalitat indicades en el
punt 6.8.
Així, doncs, en els establiments de pública concurrència es farà:
Un document on es reculli el procediment, periodicitat, personal, productes, ... relacionats amb la neteja i
desinfecció del propi establiment.
Una neteja i desinfecció general de l’atracció o remolc mitjançant detergents i desinfectant abans de que
arribin els assistents i periòdicament mentre estigui en funcionament l'activitat. Per a la neteja o els
tractaments de desinfecció s'empraran els productes i les tècniques descrites.
Tanta ventilació dels locals com sigui possible.
Amb la periodicitat que es consideri necessària s'intensificarà en punts com: interruptors, timbres, baranes,
passamans, taulells, mostradors, taules, cadires, màquines expenedores,... en especial dels que estiguin
amb més contacte amb les mans i més a prop de la cara.
Als punts de restauració els cubells de neteja seran amb tapa i pedal per evitar el contacte amb les mans.
El personal tindrà capacitació suficient pels productes que haurà d'aplicar. En cas de que provingui
d'empreses externes, aquestes han d'estar inscrites al ROESB o ROESP (amb les excepcions transitòries
mentre duri la pandèmia).
En el cas de zones amb presència de casos de persones amb possible o confirmat contagi de COVID-19
s’intensificaran les actuacions de neteja i desinfecció.
A l'interior de l'espai firal i les seves zones comunes es farà:
Una neteja i desinfecció general de l’atracció o remolc mitjançant detergents i desinfectant abans de que
arribin els assistents i periòdicament mentre estigui en funcionament l'activitat. Per a la neteja o els
tractaments de desinfecció s'empraran els productes i les tècniques descrites.
Amb la periodicitat que es consideri necessària s'intensificarà en punts com: mobiliari urbà existent, parts
accessibles de tanques, contenidors i papereres, tot allò que pugui ser tocat i estigui a prop de la cara, ....
Es posaran cubells de neteja amb bossa distribuïts per l'espai firal. Sense tapa per evitar el contacte de
mans.
El personal tindrà capacitació suficient i acorde amb els productes que haurà d'aplicar. En cas de que
provingui d'empreses externes, aquestes han d'estar inscrites al ROESB o ROESP (amb les excepcions
transitòries mentre duri la pandèmia).
En el cas de zones amb presència de casos de persones amb possible o confirmat contagi de COVID-19
s’intensificaran les actuacions de neteja i desinfecció.

7 EMERGÈNCIES
ORGANITZACIÓ INTERNA
L’organització interna segueix protocols d’actuació propis de cada atracció, que segueixen la normativa en matèria
de protecció dels llocs de treball. Com a denominador comú tenen 2 figures importants:
1) Responsable del Pla Sectorial.
La persona responsable a nivell de representació del Titular a tots els efectes serà:
Les seves funcions seran:
- Elaboració i actualització del Pla Sectorial de Desconfinament.
- Implantació del Pla Sectorial de Desconfinament entre treballadors, subcontractes i agremiats.
- Designació del Coordinador de Seguretat de cada fira.
- Interlocució amb l'autoritat sanitària o de protecció civil amb disponibilitat de 24/7.
- Supervisió de la implantació del Pla i avaluació de la seva eficàcia.
2) Coordinador de seguretat de la fira.
Localitzable 24/7 mentre la fira tingui activitat, ja sigui amb públic o en el període de muntatge o de
desmantellament. Serà bon coneixedor del Pla Sectorial de Desconfinament i els protocols relacionats.
3) Encarregat de seguretat de l’establiment.
Present en cada establiment mentre estigui en funcionament. Tanmateix, tot el personal tindrà coneixement
específica del seu establiment relativa a protocols d’actuació en cas d’emergència, mitjans d’extinció, claus
generals dels serveis bàsics i utilització de la farmaciola.
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4)

Encarregat d'aplicar el Pla de Desconfinament.
Present en cada establiment mentre estigui en funcionament. Serà el responsable de fer complir totes les
prescripcions del Pla de Desconfinament en la versió més actualitzada.
Cada establiment tindrà fotocòpia dels protocols d’actuació en matèria d’autoprotecció, així com també d’aquest Pla
Sectorial de Desconfinament i els Annexos d'Actualització, els quals seran d’obligat compliment en tot moment.

8 MESURES
PARTICULARS
ASSISTENTS
8.1

DELS

ESTABLIMENTS

SENYALITZACIÓ

La senyalització de seguretat relacionada amb el risc de contagi de la COVID-19 i l'autoprotecció personal ha de ser
uniforme en tota la fira i estar present en totes les atraccions.
Per la qual cosa seran els Gremi qui disposarà d'aquests mitjans per als seus agremiats i els establiments els
responsables de que col·locar-la de forma adequada.

8.2

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

La distància de seguretat a mantenir en les zones d'espera i durant la utilització de les atraccions serà de 2 metres
entre persones de diferents grups.
El disseny i la senyalització de les zones d'espera, els recorreguts d'entrada i sortida i les zones de seients han de
garantir el manteniment d'aquesta distància entre persones.
Es recordarà als treballadors que cal evitar el contacte físic en les salutacions entre persones, evitar l'ús d'eines,
documents o altres estris de forma compartida, evitar l'ús dels mateixos vehicles i utilitzar-los de forma conjunta.

8.3

OCUPACIÓ

L'ocupació màxima de cada atracció s'ha de calcular en funció de la seva tipologia per garantir una distància de
seguretat de 1.5 m en cada atracció o remolc.

8.4

CONSUM D'ALIMENTS I BEGUDES

En els establiments d’hostaleria, restauració i venda d’aliments, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a
l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús
de mascareta constant, s’ha de garantir la distància d’1,5 metres entre persones i la superfície de seguretat mínima
equivalent de 2,5 m2 per persona.
Pel que fa als establiments d’hostaleria, restauració i venda d’aliments cal aplicar les Bones Pràctiques
corresponents.
Consulteu i apliqueu també les mesures per a la contenció de la transmissió de la COVID-19:
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-covid-19-/
-

http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-RECINTESFIRALS-I-ESPAIS-AIRE-LLIURE.pdf

-

http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/

8.5

ÚS DE SOLUCIÓ DESINFECTANT HIDROALCOHÒLICA

Cada establiment tindrà com a mínim un dispensador de solució o gel desinfectant hidroalcohòlic ben accessible al
públic. Serà del mateix tipus per a totes les atraccions i el proporcionarà els diferents Gremis.
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8.6

PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Es seguirà el definit al punt 6.8 i l’habitual de les atraccions. Durant l'obertura de la fira s'intensificarà sobre les parts
dels establiments accessibles al públic. Desprès de cada viatge, amb draps d'un sol ús, esprais o nebulitzadors amb
productes desinfectants d'eficàcia provada, vapor d'aigua a alta temperatura, i combinacions d'ells per arribar a totes
les parts.
També hi haurà una gestió dels residus contaminats originats en la neteja del parc i les atraccions que eviti el
contagi dels treballadors. S'habilitaran cubells de neteja amb bossa, tapa i pedal pel recinte destinats als
treballadors.

8.7

VENTILACIÓ I SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

S’han de tenir presents les referències següents:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilaciosistemes-climatitzacio.pdf
Es pot ampliar la informació anterior a través dels enllaços següents.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/

8.8

MITJANS DE PAGAMENT

Sempre que sigui possible es facilitarà el pagament per mitjans "contactless".

8.9

FITXES

Les fitxes d'accés a les atraccions seran preferentment d'un sol ús. En cas de ser reutilitzables es desinfectaran
després de cada ús (per exemple, amb gel hidroalcohòlic, esprais amb solució química o altres sistemes adequats al
material de fabricació de les fitxes).

8.10 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
En relació a les mesures per evitar el contagi de la COVID-19 els treballadors tindran a la seva disposició:
Mascaretes netes per a l'activitat diària.
Pantalles facials en cas que siguin indicades per a la seva feina (quan es porti pantalla facial també cal
portar mascareta).
Solució o gel desinfectant hidroalcohòlic.
Roba de treball neta.
Es tindrà en compte la vulnerabilitat dels treballadors d’acord amb els criteris sanitaris establerts en cada cas.

8.11 ALTRES PROTECCIONS COL·LECTIVES
A les taquilles els treballadors estaran protegits per pantalles o barreres que evitin l'apropament del públic i la
propagació del virus.
S’evitaran les reunions presencials, especialment en espais tancats.

8.12 DECLARACIÓ RESPONSABLE
A més de la documentació habitual, en la sol·licitud de la llicència d'activitat, cada titular d'establiment aportarà una
declaració responsable signada en la que expressi:
La possessió d'un exemplar del Pla Sectorial de Desconfinament i el seu Annex d'Actualització més recent.
El coneixement de les mesures a aplicar per evitar contagis del COVID-19 quan es treballi amb públic.
El coneixement de les mesures a aplicar per evitar contagis del COVID-19 entre els treballadors durant les
tasques de muntatge i desmuntatges dels establiments.
La disponibilitat de tots els mitjans materials necessaris per al compliment del Pla i l'Annex.
La divulgació entre el treballadors del Pla i l'Annex.
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La disposició a complir i fer complir als treballadors propis i al públic assistent tots els preceptes de
seguretat expressats en el Pla i l'Annex.
La designació d'un responsable d'aplicar les mesures anticontagi en l'establiment.

9 OBERTURA DE LA FIRA
Apart de la documentació específica de cada establiment present en la fira abans de l’obertura al públic, el Promotor
facilitarà a l’Administració local:
Certificat de muntatge de totes les atraccions.
Certificat d’instal·lació elèctrica de totes les atraccions.
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