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Pla de Represa de l’Activitat dels Establiments de Joc 

 

0. Resum Executiu 

A continuació resumim els aspectes més rellevants de l’activitat, així com de les 

mesures de prevenció de la Covid-19 que afecten, de forma particular, el sector 

del joc. Aquestes mesures han estat elaborades amb l’objectiu de garantir la 

seguretat sanitària dels empleats, clients i proveïdors del sector del joc, 

s’ajustaran a les previsions de la normativa en cada moment i territori pel que fa 

a les mesures de contenció del contagi de la COVID-19 i seguint estrictament les 

recomanacions dictades pel govern de la Generalitat de Catalunya: 

 

A. Aspectes característics de l’activitat dels establiments de joc 

 El control d’accés als establiments de joc a través del registre d’entrada de 

tots els assistents que han de tenir tots els locals permet que les persones 

que accedeixen els recintes siguin identificades de forma completa.  

 

 L’ocupació mitjana dels establiments de joc no excedeix en el seu conjunt 
del 10% durant l’horari d’obertura 

o D’aquesta manera, no es produeixen concentracions importants de 
clients, ni es generen cues a l’entrada ni a la sortida  

o Per exemple, al Casino de Barcelona s’ha fet palès que l’aforament no 
superava les 125 persones dins d’un establiment d’uns 8.000 m2, 
durant el període de reobertura.  

 

 L’estada als establiments de joc mai excedeix de les dues hores -en els 
salons de joc és d’una hora i, en els casinos, entre una hora i mitja i dues 
hores, una xifra molt similar a la d’establiments de restauració. 

 
 
B. Aspectes destacats en quant a mesures especifiques de prevenció 
 

 La distribució de les sales permet establir els fluxos i recorreguts dels seus 
clients dins la sala i delimitar les posicions de joc per tal de garantir la 
distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m, o el seu equivalent d’una 
superfície de 2,5 m2 per persona i evitar les interaccions socials.  

o Per tal d’assegurar-ne el compliment, es durà a terme la senyalització 
horitzontal dels itineraris que han de seguir-se, amb indicació de les 
distàncies de seguretat en els àmbits de recepció i control d’accés, 
lavabos, espais comuns, etc. 

o A part de les mampares de separació entre les posicions de joc, us 
obligatori de mascareta per clients i empleats, sistemes de ventilació i 
renovació de l’aire, EPIS, dispensadors de gel hidroalcohòlic en els 
accessos, a les taules de joc i distribuïts per totes les zones de 
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l’establiment i clarament identificats, obligació de mantenir la distancia 
de seguretat, etc. 

o En el cas de la restauració es cumpliran la distància de 2 metres entre 
taules. 

o Per tal de reduir les superfícies de contacte i evitar riscos s’han eliminat 
tot el material promocional i les cartes de restauració en suport paper.  
 

 Controlar l’accés als establiments de joc a través del registre d’entrada de 
tots els assistents per facilitar el rastreig i la traçabilitat en cas de contagi. Les 
persones que accedeixen els recintes són identificades de forma completa de 
manera que, en qualsevol moment, sabem qui hi ha a l’establiment i amb qui 
han coincidit durant l’estada. Així mateix, els establiments de joc poden vetar 
l’accés a persones contagiades, d’acord amb les autoritats sanitàries. 

o Les zones de recepció i/o control d’accés es protegiran mitjançant 
mampares. 

o A l’accés es mesura de la temperatura i si la persona excedeix de 
37.3ºC no es permet l’accés i també es controla l’ús correcte del EPIs 
de cada visitant. 

o L’us de la mascareta tant de clients com d’empleats es obligatoria 
durant tota l’activitat. 

o Cada establiment disposarà de un responsable de seguretat COVID i 
equip que vetllín per el compliment de les mesures i protocols 
establerts, així com un responsable del control d’accessos. 

 

 Els clients han mantenir-se en la seva posició de joc, evitant la movilitat 
interna innecesaria, llevat per desplaçar-se d’una activitat a una altra. 
 

 En les tasques de neteja, desinfecció i ventilació dels espais es prestarà 
especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més 
freqüents, com ara les màquines i elements de joc. Als establiments de joc, 
en cada canvi de client es desinfecta la zona que ocupava amb el desinfectant 
hidroalcòlic homologat. Sempre el client i els empleats han de fer us del gel 
hidroalcolic abans i després d’incorporar-se en la posición de joc. En el cas 
dels casinos, les fitxes de joc i cartes es desinfecten a través d’un mecanisme 
d’ionització de plasma certificat. Els establiments de joc disposen d’uns 
sistemes de ventilació i renovación de l’aire que garanteixen l’entrada 100% 
de l’aire exterior tractat i filtrat. No hi ha recirculació de l’aire i es podrà complir 
amb la recomanació actual de 12,5 l/s que recomana el Departament de 
Salut.  
 
 

C. Aspectes diferencials de l’activitat. 
 

 Malgrat que els establiments de joc poden tenir activitat nocturna en 
circumstàncies normals, resten molt lluny de les característiques dels 
establiments d’oci nocturn, no només per l’activitat diürna que 
desenvolupen, sinó que també per a totes les mesures sanitàries i de control 
d’accés descrites en aquest document o, per exemple, per l’obligatorietat de 
romandre en la seva posición de joc. 
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 Com a conseqüència dels fets descrits, els establiments de joc haurien de ser 
considerats com a establiments comercials d’oci i entreteniment i, per 
tant, reprendre l’activitat en el mateix moment que la resta de comerços i 
centres comercials. 
 

 En definitiva, i atesa l’alta regulació del sector del joc, els establiments són 
espais segurs des de la perspectiva sanitària, especialment amb el reforç 
de les mesures descrites en aquest Pla de Represa. 

 

I. Condicions generals 

L’objectiu d’aquest document és la descripció dels instruments de què es dotaran 

els Bingos, Casinos i Salons de Joc (a partir d’ara en el seu conjunt, establiments 

de joc)  per tal que puguin desenvolupar la seva activitat, al mateix temps que 

compleixen les prescripcions de les autoritats sanitàries durant el període que 

comprengui la pandèmia COVID-19. 

En aquests establiments es desenvolupa l’activitat del joc, d’acord amb la seva 

normativa sectorial específica. Són establiments que van des dels 150 m2 als 

més de 8.000m2 del Casino Barcelona. Les característiques generals de la seva 

oferta, distribució de la mateixa, tipologia i hàbits dels seus clients així com per 

tractar-se d’una activitat altament regulada amb un absolut nivell de compliment 

de les empreses que l’integren, confereixen als establiments de joc un grau de 

seguretat des del punt de vista sanitari per sobre de qualsevol altre establiment 

obert al públic. 

Tanmateix, són establiments que tot i poder en circumstàncies normals tenir 

activitat nocturna, resten molt lluny de les característiques dels establiments d’oci 

nocturn tal i com es detalla a continuació, podent adaptar la seva activitat a les 

restriccions horàries prefixades per les autoritats sanitàries.  

El primer i fet diferencial respecte d’altres establiments públics  és l’obligatorietat 

dels establiments de joc de disposar d’un control i registre d’accés, amb 

identificació completa de les persones que hi accedeixen garantint, per una 

banda, el control de l’aforament i, per una  altra la traçabilitat de les persones en 

cas de contagi. Aquest control, que actua com a recepció, habilita la possibilitat 

de la presa de temperatura o el lliurament dels EPIs necessaris a cada visitant. 

Els sistemes autoritzats de control i registre d’accés permeten saber en tot 

moment qui està a l’establiment, amb qui ha coincidit durant el temps d’estada i, 

en cas de tenir constància d’algún contagi, vetar l’accés a l’establiment d’aquesta 

persona o persones durant el període que marquin les autoritats sanitàries. Els 

sistemes estan habilitas per poder fer-ho. 

Un segon aspecte a destacar és la distribució de les sales, que permeten establir 

els fluxos i recorreguts dels seus clients dins la sala i delimitar les posicions de 

joc per tal de garantir les distàncies interpersonals i evitar les interaccions socials. 
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En tercer lloc, cal destacar que no són establiments on es produeixin 

concentracions importants de clients, ni es generen cues a l’entrada, ja que 

l’accés és esglaonat durant tot l’horari d’apertura. Si observem estadísticament 

per franges horàries l’ocupació mitjana, aquesta no excedeix en el seu conjunt 

del 10% durant l’horari d’obertura i l’estada, tot i depenent de la tipologia 

d’establiment, mai excedeix de les dues hores.. En aquest sentit, per exemple, 

els salons de joc tenen una estada màxima habitual d’una hora i en els casinos 

entre una hora i mitja i dues hores, molt similar a la permanència dels clients en 

els establiments de restauració.   

En quart lloc, també cal destacar que des del primer moment i a l’efecte de 

preparar la represa de l’activitat, les empreses del sector han fet una inversió 

econòmica molt important per adaptar les instal·lacions dels establiments i 

garantir la seguretat dels treballadors i clients: Control de temperatura al 

accessos,  mampares de separació entre les posicions de joc, us obligatori de 

mascareta per clients i empleats, sistemes de ventilació i renovació de l’aire, 

EPIs, dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos, a les taules de joc i 

distribuïts per totes les zones de l’establiment i clarament identificats, obligació 

de mantenir la distancia de seguretat, formació al personal… en definitiva, tots 

els recursos necessaris per poder operar amb absoluta seguretat i poder 

desenvolupar l’activitat amb les màximes garanties. A més a més, les empreses 

del sector han iniciat un procés de certificació dels seus protocols de prevenció 

amb entitats independents i internacionals, com ara Full Audit o SGS que 

acrediten els establiments com espais segurs i que adjuntem al present pla a 

mode d’exemple.  

El document que es desenvolupa a continuació s’ha elaborat seguint les 

recomanacions del Full de ruta comú europeu per a l’aixecament de les mesures 

de contenció de la COVID-19, presentada per la Comissió Europea i el Consell 

Europeu, així com el document de Consideracions per ajustar la salut pública i 

les mesures socials al context de la COVID-19, elaborat per l’Organització 

Mundial de la Salut. 

Així mateix, incorpora les condicions generals per a la represa al territori de 

Catalunya que es recullen a la 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. Aquesta 

resolució determina que les mesures que preveu han de ser completades amb 

plans sectorials d’activitats que cal redactar i aprovar d’acord amb el que preveu 

el Pla de transició del confinament, ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020.  

Així doncs, en aquest document es presenten les mesures preventives mínimes 

de seguretat i salut que es podrien implementar als establiments de joc per a 

clients, treballadors i proveïdors, durant la represa de l’activitat. 

Per la descripció feta de l’activitat, els establiments de joc haurien de ser 

considerats com establiments comercials d’oci i entreteniment i per tant 

reprendre l’activitat alhora que la resta dels comerços i centres comercials. 
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II. Criteris per a l’elaboració del pla de represa 

1. Consens 

Aquest Pla el proposa Patrojoc, com a Patronal del Joc Privat de Catalunya, i els 

4 Casinos a Catalunya, està consensuat amb totes les entitats de representació 

del sector del joc privat de Catalunya.  

 

2. Adaptació als canvis 

Les informacions i mesures que recull el Pla de Represa són vàlides a la data de 

la seva presentació, i inclouen la possibilitat d’adaptar les mesures en funció de 

l’evolució de la pandèmia i de les decisions dels governs per fer-hi front, per la 

qual cosa, se seguirà l’evolució de la pandèmia i de les noves normes que puguin 

sorgir.  

 

3. Informacions i mesures generals 

Aquest protocol recull les mesures bàsiques per resoldre les diferents 

problemàtiques principals que presenta la represa de l’activitat dels establiments 

de joc, amb el retorn segur dels treballadors al seu lloc de treball i l’obertura al 

públic de les salessupeditada a les mesures de seguretat, higiene i salut. 

 

III. Mesures de seguretat que s’implantaran en l’activitat 

1. Els equips humans 

Tots els agents que intervenen en l’activitat de les sales de joc han d'actuar amb 

coresponsabilitat per minimitzar els riscos de contagi. Cal que adoptin les 

mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la 

infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i han 

d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en la 

higiene freqüent de mans, la 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); el manteniment de grups de 

contacte habitual el més estables possible, minimitzant els contactes socials 

diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la distància 

física interpersonal de seguretat; la ventilació correcta dels espais tancats i la 

neteja i desinfecció de les superfícies. 

En conseqüència, se sol·licitarà a les empreses i als seus proveïdors en general, 

declaració responsable o Certificat que han estat adequadament desinfectats i 

que s'han pres totes les mesures de seguretat que estableix la mateixa Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, i de conformitat amb els protocols de neteja 

establerts per a cada cas i determinat per les autoritats sanitàries. 
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a. Les empreses titulars dels establiments de joc han de disposar d’un pla de 

contingència o protocol general de seguretat i salut. Els protocols han de 

contemplar el període comprès entre la sortida de casa cap al lloc de treball 

fins a la tornada. 

b. Aquesta normativa ha d’arribar per escrit al personal i a les empreses 

externes contractades. Recordem que tota documentació adreçada a agents 

externs (empreses, agents externs) ha de complir amb la normativa referent 

a la protecció de dades de caràcter personal. 

c. L’empresa ha de garantir a tots els treballadors i treballadores el 

subministrament dels equips de protecció individual (EPI) que siguin requerits 

en funció de la seva activitat i d’acord amb les instruccions de les autoritats 

sanitàries. Amb caràcter general es lliuraran màscares de protecció a tots els 

treballadors. 

d. L'avaluació de riscos s’ha de fer d’acord al què preveu l'article 16 de la Llei 

31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb caràcter 

excepcional, a través d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la 

mateixa persona treballadora, mentre estigui vigent el Reial decret llei 8/2020, 

de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte 

econòmic i social del COVID-19. 

e. Cada establiment disposarà de un responsable de seguretat COVID que vetllí 

per el compliment de les mesures i protocols establerts. 

 

2. Col·lectius vulnerables 

Cal que el personal que pertanyi a grups d’especial vulnerabilitat segons el que 

ha establert l’autoritat sanitària (actualment: persones amb obesitat mòrbida, 

diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, 

malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, 

embarassades i més grans de 60 anys) sigui objecte, amb caràcter previ a la 

seva reincorporació, de les actuacions previstes a les guies publicades pel 

Departament de Salut, consistents en una avaluació individualitzada del risc i, en 

cas de ser considerat personal especialment sensible, en l’adaptació del lloc de 

treball, aplicació de determinades mesures de mobilitat o l’informe proposta 

d’incapacitat temporal. Dins d’aquests col·lectius es considerarà inclòs el 

personal del programa DIL, d’integració laboral de persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

 

3. Mesures adreçades a treballadors d’empreses titulars d’establiments  de joc 

que puguin desenvolupar la seva feina  en règim de teletreball  

Sempre que sigui possible i per facilitar la incorporació als llocs de treball de 

forma esgraonada, es mantindrà el teletreball. Per poder realitzar-lo en 

condicions, es prenen les següents mesures: 
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Pel que fa a les condicions: 

a. Disposar d’equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat. 

b. Establir la jornada i l’horari de cada persona treballadora. 

c. Concretar les tasques encomanades. 

d. Posar en marxa procediments i mètodes de treball, així com la manera de 

reportar els resultats. 

e. Establir una franja horària específica per a la realització de videoconferències 

i atenció telefònica, tenint en compte el dret a la desconnexió digital, 

conciliació i d’intimitat de les persones treballadores. 

f. Formar les persones treballadores, en cas que sigui necessari. 

Pel que fa a la salut i la seguretat: 

a. Recordar les condicions mínimes que hauria de reunir l'espai de treball. 

b. Preveure els riscos relatius a l’ús intensiu de pantalles de visualització de 

dades. 

c. Establir mesures per mantenir la seguretat i protecció dels equips informàtics 

fora de centre de treball i, conseqüentment, dels continguts d’acord amb la 

llei de protecció de dades. 

 

4. Mesures adreçades als equips de treball 

En tot moment, per al desenvolupament de la seva feina els equips de treball 

s’estableixen les mesures següents: 

a. Els treballadors han d’adoptar les mesures necessàries per evitar la 

generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la 

pròpia exposició a aquests riscos, i han d’adoptar les mesures de protecció 

individual i col·lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la 

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); el manteniment de grups de contacte habitual el més 

estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la 

multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la distància física 

interpersonal de seguretat; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja 

i desinfecció de les superfícies. 

b. La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, 

amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que 

siguin vigents per la tipologia valors més restrictius. 

c. Quan la naturalesa de l'activitat no permeti respectar la distància 

interpersonal, els treballadors faran ús d'equips de protecció adequats a nivell 

de risc com a mesura de protecció. 

d. En la mesura del possible, cal organitzar l’activitat essencial en equips de 

treball separats per evitar que una possible afectació del virus no provoqui 

l’aïllament de tot el personal per ser considerat contacte. 
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e. S'establiran recomanacions perquè el trasllat als espais de treball es realitzi 

amb el menor risc possible, i els treballadors informaran dels mitjans de 

transport que faran servir en cada cas. 

f. Els treballadors de risc hauran d’adequar el seu lloc de treball a la prescripció 

que en faci l’avaluació de riscos laborals. 

g. Els descansos i l’accés a zones comunes hauran de ser organitzats i 

coordinats per mantenir el distanciament físic en les zones esmentades. 

S’autoritzaran els períodes de descans tenint en compte l’ocupació màxima 

de l’àrea de descans, assegurant el manteniment de la distància física. 

h. Es recomana identificar, en les zones d’accés als treballadors, el nombre 

màxim d’ocupants estimats per respectar el distanciament físic. 

i. En cas que es facin servir uniformes o roba de treball, es rentarà i 

desinfectarà diàriament, rentat que s’haurà de fer de forma mecànica en 

cicles d’entre 60 i 90 graus. També es farà el mateix procediment de neteja i 

desinfecció de les peces de roba utilitzades pels treballadors en contacte amb 

clients, visitants o usuaris. 

j. Es farà servir un cubell específic per llençar les mascaretes i els guants 

utilitzats, preferentment proveït de tapa i pedal, amb la identificació de 

contenidor de residus no diferenciats. (No reciclable). 

k. En cas que algun treballador mostri simptomatologia associada a la malaltia 

de la COVID-19, o si sospita que en té el dia que ha d’anar a treballar, n’haurà 

d’informar l’empresa i quedar-se en quarantena al seu domicili, sense anar 

presencialment al lloc de treball. 

l. En cas que el treballador estigui al lloc de treball i s’identifiqui que mostra 

simptomatologia associada a la malaltia de la COVID-19, s’assegurarà l’ús 

correcte de màscara quirúrgica, la higiene de mans i se n’agilitarà la derivació 

als serveis sanitaris amb rapidesa i eficàcia per garantir la seva seguretat i la 

de tothom. 

m. Mentre el treballador no estigui diagnosticat de COVID POSITIU, els altres 

treballadors podran continuar fent vida normal, segons el protocol actual, 

extremant les precaucions higièniques. 

n. En cas que es confirmi un cas positiu de malaltia en algun treballador, es durà 

a terme l’estudi pertinent i es farà el seguiment de contactes, d’acord amb les 

directrius establertes per les autoritats sanitàries i en coordinació amb el 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals i els serveis sanitaris. 

o. Pel que fa als treballadors que atenen al públic, la distància amb el visitant 

durant tot el procés d’atenció al client serà, com a mínim, d’un metre sempre 

amb elements de protecció. 

p. Totes aquestes instruccions i recomanacions s’han d’aplicar també als 

treballadors de les empreses proveïdores. 

q. Es demanarà als proveïdors, com ara empreses de transport i logístiques que 

aportin mercaderies, els plans de protecció propis i es regularan, si cal, les 

normes de seguretat en actuacions relacionades amb els àmbits d’actuació. 
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En tot moment, per al desenvolupament de la seva feina, els treballadors 

disposaran de: 

a. Formació obligatòria sobre la Covid-19 (símptomes, vies de contagi, higiene 

de mans i ús adequat de guants, higiene respiratòria, mesures de 

distanciament físic, neteja i desinfecció i altres mesures preventives). 

b. Documentació (tipus infografia) relacionada amb la Covid-19 amb 

recomanacions d’higiene, com la importància i tècnica del rentat de mans, i 

d’altra mena. 

c. Punts de rentat de mans amb aigua i sabó, o amb gel hidroalcohòlic . 

d. Productes per a la desinfecció de les superfícies als llocs de treball 

compartits, com ara: taquilles, bar, control d’accés, oficines, etc., perquè 

puguin fer-ne ús a discreció (esprai, tovalloletes desinfectants, etc.), sense 

necessitat d’esperar als intervals. 

e. Equips de protecció individual (EPI) adequats al tipus d’activitat, d’acord amb 

les instruccions de les autoritats sanitàries. 

f. Mascareta quirúrgica, per donar compliment a la RESOLUCIÓ LT/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 SARSCoV-2. Cal seguir les normes per a la seva correcta 

col·locació i enretirada d'acord a l’establert a la pàgina del Departament de 

Salut. 

g. Guants: per al seu ús exclusiu en les àrees o accions en què en sigui 

necessari. 

h. Per a la gestió dels residus ordinaris els treballadors hauran d’anar 

convenientment protegits. 

 

IV. Mesures d’higiene i desinfecció que es duran a terme als establiments 

de joc: 

1. Mesures de neteja i desinfecció exigibles als establiments de joc. 

El titular de l'activitat ha d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja, 

desinfecció i ventilació adequades a les característiques i intensitat d'ús de les 

sales de joc. Cada establiment disposa d’un servei de neteja i desinfectació que 

actua abans, durant i després de l’activitat segons les recomanacions del 

Departament de Salut. 

 Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana 

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

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-

concurrencia-humana.pdf  

 

 Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrencia humana 

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-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-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
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a. L’empresa titular de l’establimentde joc ha de posar a disposició dels 

treballadors i del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants 

amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Departament de Salut, a 

l'entrada de l'establiment, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

S’instalaran els dispensadors clarament identificats als accessos, zones de 

joc, espais comuns  i distribuïts per totes les zones de l’establiment. 

b. S'ha de realitzar una neteja, desinfecció i ventilació de les sales  

c. Quan acabi la jornada i després de la ventilació, neteja i desinfecció, els 

espais quedaran tancats per garantir que es mantenen higienitzats fins a l’inici 

de la jornada següent. 

d. La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a terme a l'inici i al final de cada 

torn o amb una periodicitat prefixada prestant una atenció especial a la seva 

ventilació. 

i. Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel hidroalcohòlic 

amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

ii. L’aforament dels lavabos s’anunciarà visiblement a l’entrada. L’ús 

serà individual, excepte en aquells supòsits de persones que 

puguin necessitar assistència, a les quals es permetrà la utilització 

també per la seva acompanyant. En el cas que superin els 4m2, i 

que comptin amb més d’una cabina/urinari, l’ocupació màxima serà 

50% del nombre de cabines/urinaris. Caldrà mantenir durant l’ús 

una distància de dos metres. 

iii. Per evitar aglomeracions se senyalitzarà una línia per a la cua, amb 

indicació de la distància física de seguretat de 1,5 m. 

e. En les tasques de neteja, desinfecció i ventilació dels espais es prestarà 

especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més 

freqüents, com ara les màquines i elements de joc d’acord amb les següents 

pautes: 

i. S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada 

de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida 

que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel 

Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les 

indicacions de l'etiqueta. 

ii. Les màquines i qualsevol element de joc així com els seients i 

taules es netejaran després de cada ús amb solucions 

desinfectants adients a les característiques dels materials que les 

componen. 

iii. Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els 

equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, 

procedint-se posteriorment al rentat de mans. 

iv. Les mesures de neteja i desinfecció s'estendran també a zones 

privades dels treballadors, com ara vestuaris, armariets, lavabos, 

cuines i àrees de descans. 

v. La neteja i desinfecció es durà a terme en les màximes condicions 

de ventilació que pugui proporcionar l’espai o equipament. 
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f. Es recomana conscienciar l’equip de treballadors per tal que donin 

compliment al protocol de seguretat, higiene, distanciament físic, control 

d‘accés i concentració de persones, i que faci el seguiment del compliment 

de les mesures. 

g. Així mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més d'un treballador, 

es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada 

ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de 

manipulació. 

En el cas que s'utilitzin uniformes o roba de treball, es procedirà al rentat i 

desinfecció diària dels mateixos, havent de rentar-se de manera mecànica en 

cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en què no 

s'utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en 

contacte amb clients, visitants o usuaris, també hauran de rentar-se en les 

condicions assenyalades anteriorment. 

h. Quan a l’establiment de joc hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es 

limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan 

sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels mateixos serà d'una 

persona, llevat que sigui possible garantir la separació de dos metres entre 

elles, o en aquells casos de persones que puguin necessitar assistència, en 

aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. 

i. S'ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder 

dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres 

han de ser netejades de forma freqüent, i al menys un cop a el dia. 

j. 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). 

k. Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà 

la seguretat de les persones i el medi. 

l. La ventilació s’ha de fer de manera periòdica de manera natural o amb 

sistemes de ventilació mecànica amb aire procedent de l’exterior. L’aire a 

l’interior es renovarà periòdicament mitjançant l’obertura de portes i finestres 

o amb els propis sistemes de ventilació, extracció i se suggereix 

complementar les normes de neteja i desinfecció d’acord al que estableix el 

Departament de Salut. Els establiments de joc disposen d’uns sistemes de 

ventilació i renovación de l’aire que garanteixen l’entrada 100% de l’aire 

exterior tractat i filtrat. No hi ha recirculació de l’aire i es podrà complir amb la 

recomanació actual de 12,5 l/s que recomana el Departament de Salut. 

 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  

 

 

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
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V. Mesures exigibles en la relació amb el públic 

1. Mesures en l’espai de recepció i/o control d’accés. 

a. Les zones de recepció i/o control d’accés es protegiran mitjançant mampares  
 

2. Mesures d’informació al públic 

a. Cartelleria i/o retolació ben visible a l’entrada/recepció així com distribuïda 

convenientment per l’interior de l’establiment, indicativa de les condicions 

d’aforament i de les mesures de protecció, higiene i desinfecció que es 

prenen a les sales de joc. 

b. Senyalització horitzontal dels itineraris que han de seguir-se, amb indicació 

de les distàncies de seguretat en els àmbits de recepció i control d’accés, 

lavabos, espais comuns, etc. 

c. Missatges informatius sobre les mesures sanitàries que han de seguir els 

clients (ús de màscares, rentat de mans, higiene respiratòria), pautes en 

accessos i sortides, i el manteniment de la distància de seguretat i l’aforament 

màxim de cada dependència, respectant sempre la legislació vigent. 

d. Advertiment de l’ús de mascareta quirúrgica, per donar compliment a la 

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. Cal seguir les normes 

per a la seva correcta col·locació i enretirada d’acord a l’establert a la pàgina 

de Salut. 

Cal tenir presents, a més, les condicions següents: 

 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. 

 

e. Advertiment que no podrà accedir a l’establiment cap persona amb malaltia 

declarada, símptomes  (Febre > 37,3ºC, tos continuada o persistent, dificultat 

respiratòria, malestar general...), que estiguin en aïllament o que hagin estat 

contacte estret d’una persona amb COVID-19 en els darrers 14 dies. S’apel·la 

a la declaració responsable. 

f. No hi haurà fulletons, catàlegs ni elements semblants a disposició del públic. 

g. El servei de guarda-roba i la consigna no estan permesos. 

 

3. Mesures per a la racionalització dels espais i el seu ús en condicions de 

distanciament físic, adaptades als nivells de control de risc del Departament de 

Salut 
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El valor percentual permès en els aforaments el determinarà la resolució en vigor, 

aprovada pel Departament de Salut i/o pel Departament d’Interior, relativa a la 

contenció i control de la pandèmia COVID-19. 

Condicions generals d’aforament 

i. Cal garantir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m, o 

el seu equivalent d’una superfície de 2,5 m2 per persona.  

ii. L’ús de la mascareta és obligatori. 

iii. El control d’accés exigit a les sales de joc servirà per portar el 

registre dels assistents per facilitar el rastreig i la traçabilitat en cas 

de contagi (Cal que les dades que es recullin siguin compatibles 

amb la legislació vigent).  

iv. Es farà un control tèrmic a totes les persones que accedeixin a 

l’establiment amb una temperatura de tall de 37.3ºC (Pauta 

establerta per la OMS) impedint-se l’accés en cas de superar-la. 

v. Cal que s’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos 

d’accés i sortida independents. 

vi. Cal que es prevegin mesures de circulació dels assistents que 

evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més 

afluència. 

En tot cas, es complirà amb l’aforament que prevegi la normativa el qual ha 

d’ésser objecte de control tant en la totalitat de la instal·lació com en els diferents 

espais que la composen. 

Condicions en accessos i sortides 

i. Cal identificar amb claredat les vies d’accés i de sortida. Els circuits 

d’accés i sortida estaran diferenciats. 

ii. S’hi instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic  

iii. S’organitzaran horaris d’entrada a l’establiment per evitar 

aglomeracions. 

iv. Es disposarà d’un servei de control a l’acces per garantir 

l’aforament i evitar aglomeracions a l’establiment i que es 

cumpleixin les mesures de seguretat de distancia interpersonal 

v. Tant a l’acces com a la sortida hi haurà un persona responsable de 

control d’accessos i compliment de la normativa. 

Caldrà senyalitzar-los convenientment i proporcionar-los amplada suficient. Es 

faran servir separacions lleugeres que facin possible el seu desmantellament en 

cas d’emergència o evacuació. 

Altres condicions 

i. En el cas de 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 per tant una superfície per persona de 2,5 m2.  

ii. S’ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en les 

quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol 
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ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent, i 

al menys un cop a el dia. 

iii. Cada establiment disposarà de un responsable de seguretat 

COVID i equip que vetllín per el compliment de les mesures i 

protocols establerts, 

iv. En cas d’existir servei d’hostaleria a la sala, aquest es regirà per la 

normativa  general aplicable a bars i restaurants i es garantitzarà 

una distàncie mínima de 2m entre taules 

v. Totes les posicions de joc garantiran la distància interpersonal i 

disposaran de mampares de separació entre cada posició , es tracti 

de màquines o taules de joc, sempre ajustades als aforaments 

permesos. 
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ANNEXES: Exemples de certificacions obtingudes per empreses del sector 

 

 

 


