
 
 
 

 

MESURES DE SEGURETAT APLICADES AL PROJECTE, PER A LA SOLICITUT DE LA LLICÈNCIA 

D’ACTIVITAT TEMPORAL AL MOLL DE LA FUSTA DE BARCELONA PER LA 38 SETMANA DEL LLIBRE 

EN CATALÀ. 

 

 

L’espai a utilitzar per la Setmana s’ubica en l’espai lliure de l’anomenat Moll de la Fusta (Moll de Bosch i 

Alsina) amb clau urbanística, segons el planejament vigent, 6a (espai lliure) i situat entre les dues 

passarel·les peatonals, d’accés des de la part superior del Passeig de Colom. 

 

 

PROCICAT / NORMATIVA COVID 

  

Documents normatius aprovats pel PROCICAT: 

En no existir un Pla de Represa específic pel tipus d’acte, s’han adoptat, a més de la Resolució inicial 

del PROCICAT SLT/1429/2020 de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció 

i organitzatives per a prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció SARS-

CoV-2 i les mesures sanitario-higièniques dictades pel Departament de Salut i pel Ministeri de 

Sanitat, les següents normatives: 

  

• Pla de Represa del Sector de les Arts Escèniques i Musicals. En quant a la definició de les 

condicions d’aforament i distància de les persones assegudes a les zones  dels escenaris. 

• Dia del Llibre i de la Rosa 23 de juliol de 2020. Pla estratègic, escenaris, logística i 

seguretat. En quant al funcionament i atenció al públic als estands de venda i exposició de 

llibres. Seguretat, protecció, higiene i separació i organització entre les persones en les cues de 

firma de llibres. 

• S’han tingut en compte també el Pla de Represa de Llibreries. 

  

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT 

 

En general les mesures de protecció i organitzatives son: 

 

1. Distància física interpersonal de seguretat. S’estableix en espais a l’aire lliure i tancats en 1,50m i 

l’equivalent a un espai de seguretat de 2,50m2 per persona. 

2. Obligació de l’ús de mascareta. Les persones de sis anys en endavant resten obligades a usar mascareta 

en tot moment, encara que es mantinguin les distàncies de seguretat esmentades, amb les excepcions 

per raó de força major que contempla la llei. 

3. En els espais delimitats de parades o punts de venda de llibres, es controlaran els accessos, entrades i 

sortides, fluxos de circulació i control d’aforament. 

4. En general, es procurarà intensificar la neteja de mans, la distància física interpersonal de seguretat i la 

neteja, desinfecció i ventilació dels espais usats pel públic assistent. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OCUPACIÓ 

 

Extracte del punt 7.1.3 del projecte presentat: 

 

L’espai de celebració estarà delimitat per tanques perimetrals i els accessos i sortides estaran definits i 

senyalitzats.  

 

La zona de generadors elèctrics, estarà delimitada per tanques i no serà accessible al públic. 

 

Constarà de diferents espais que es defineixen a continuació: 

 

o Superfície ocupada serà de 4.675,61,00 m². Al llarg d’aquest espai s’hi distribuiran les 

següents zones: 

 

- Zona d’escenari i activitats 

- Zona de públic 

- Zona de restauració 

- Zona de generadors 

 

  

7.1.3. Segons la situació generada per la pandèmia Covid-19 i normativa vigent des del mes 

d’agost de l’Ajuntament de Barcelona sobre aforaments màxims en espais lliures. 

En aquesta disposició es demana un espai de seguretat per persona de 5 m2 i una distància d’1,50m. 

Superfície total de l’espai ocupat per l’acte: 4.675,61 m2 

4.675,61m2/5 m2 per persona = 935 persones. 

Aforament que correspondria a l’espai en situació anterior al COVID = 1.870 persones 

50% de reducció segons normativa COVID = 935 persones 

 

 

L'aforament es limitarà a 935 persones de públic assistent. 

 

 

 

RESUM  MESURES PREVENTIVES 

 

• Línies d’espera: Davant de tots els espais de venda i exposició s’indicarà al terra la distància 

i lloc d’espera del públic, mantenint la distància mínima d’1,50m.  

 

• La totalitat del recinte estarà delimitat amb tanques i s’instal·laran controls d’accés i sortida.  

 

• A cada extrem de l’àmbit delimitat es situarà una entrada i una sortida separades 24,00m.  

 

• Control electrònic d’aforament: s’instal·larà en cadascun dels quatre punts d’entrada i 

sortida, un sistema integrat de comptabilització de persones, limitat a un total de 980 

persones, en arribar aquesta dada emet un senyal acústic indicatiu d’aforament màxim.    A  



 
 

 

partir d’aquest moment es restringirà l’accés fins a nou avís. El sistema està centralitzat, 

funciona sense fils i permet saber, en tot moment, la quantitat de públic que hi ha al recinte 

i l’afluència total del dia. 

 

• Garantir en tot moment la Distancia física interpersonal de seguretat ( 1,5 m), tan en la zona 

de circulació del públic, com en la ocupació dels estands permesa 

 

• Utilització obligatòria de la Mascareta de Seguretat en tot el recinte / recorregut / espai. 

 

• Instal·lació de Gel hidroalcohòlic en les entrades / recorreguts de l’espai. 

 

• Desinfecció de tot l’espai / estands amb la utilització de productes aprovats per el ministeri 

de sanitat.  

 

• Control de fluxos d’accés per a garantir la distancia de seguretat  

 

• Ubicació de personal de la organització / seguretat per a garantir en tot moment que s’evitin 

les aglomeracions en les zones de més afluència. 

 

En tot el recinte estarà reforçat amb senyalització  per a facilitar i incidir amb el màxim 

d’informació a tots als assistents a LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ. 

 

En quant al personal d’assistència al públic en l’interior dels estands, s’ha recomanat que en els 

mòduls  petits no es superi el total de 2 persones ( sempre amb la utilització de la mascareta / 

gel etc....) i en els mòduls grans fins a 3 persones.   

 

 

 

 

Barcelona a 8 de Setembre de 2020. 

 

http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Cerca/signs

