PLA REOBERTURA EQUIPAMENT LOCAL SOCIAL ATENEU GUMERSIND BISBAL

EDIFICI EQUIPAMENT ATENEU GUMERSIND BISBAL
El Local Social de l’Ateneu, és un equipament de titularitat municipal, ubicat al carrer
Anselm Clavé s/n i Av. Catalunya, 9.
L’equipament consta de 3 plantes on s’hi realitzen les activitats de forma grupal:
Planta Baixa (teatre):
L’activitat a realitzar és de caràcter esportiu de baixa intensitat en una superfície per
l’activitat de 159,81 m2.
Segons l’article 33 de l’ordre SND/458/2020, de 30 de maig, on s’exposen les condicions
on ha de desenvolupar-se l’activitat esportiva en instal·lacions esportives tancades; es
permet realitzar activitats esportives en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic i
sempre que no es superi el 50% de l’aforament màxim permès.
L’article 42 de l’ordre SND/399/2020, de 9 de maig, considera instal·lació esportiva
coberta tota instal·lació esportiva que es trobi completament tancada, tingui sostre i
permeti la pràctica d’una modalitat esportiva.
La secció SI 3 del CTE DB-SI especifica que per ús de Pública concurrència amb activitat
Zona pública en gimnasos sense aparells es permet 1 persona per cada 1,5 m2. Tenint
en compte aquest criteri l’aforament màxim és de 106 persones i l’aforament al 50% de
53 persones.
Per tant, la planta baixa permet realitzar activitat esportiva de baixa intensitat per grups
de fins a 20 persones garantint una superfície de 8 m2 per persona i complint la distància
de seguretat de 2 m per persona.
Planta Segona:
En aquesta planta es realitzen activitats docents de dibuix a la Sala Cadí, informàtica a la
Sala Montsant, a la Sala Montseny anglès i català a la Sala Montserrat. La secció SI 3 del
CTE DB-SI especifica que per ús Docent amb activitat Locals diferents d’aules, com
laboratoris, tallers, gimnàs, sales de dibuix, etc. es permet 1 persona per cada 5 m2 i
l’activitat Aules (Excepte d’escoles infantils) es permet 1 persona per cada 1,5 m2.
• La Sala Cadí disposa de 75,12 m2 on permet un aforament màxim de 15 persones
segons l’activitat de sales de dibuix. I on es porten a terme les activitats de pintura,
manualitats i patchwork, segons l’aforament es poden realitzar, amb totes les mesures
de seguretat adequades.
La Sala Montsant disposa de 24,46 m2 permet un aforament de 8 persones segons
l’activitat Aules (Excepte d’escoles infantils). I on es porta a terme els cursos
d'informàtica, es podrà portar a terme l'activitat amb tota seguretat si fem agrupament
familiar.
La Sala Montseny disposa de 24,97 m2 permet un aforament 8 o 9 persones segons
l’activitat Aules (Excepte d’escoles infantils). aquesta aula si realitzarà les classes
d’anglès per als nens, poden garantir les mesures de seguretat adequades.

✓
La Sala Montserrat, disposa de 23,90 m2, on permet 6 persones més el
professor/a per a realitzar activitats, segons l’aforament es poden realitzar amb totes
les mesures de seguretat les activitats de català i puntes al coixí.
Planta tercera:
En aquesta planta es realitzen activitats docents de taller de memòria Sala Canigó i
anglès (Aula 5). Es fa ús del mateix criteri del CTE DB-SI fet servir a la primera planta.
• La Sala Canigó disposa de 75,12 m2 on permet un aforament màxim de 15 persones
segons l’activitat de tallers. I on es porten a terme les activitats de Taller de memòria,
Ioga, fisioteràpia i assaig Coral la Lira, segons l’aforament es poden realitzar, amb totes
les mesures de seguretat adequades.
• L’Aula d'anglès disposa de 23,90 m2. On es permet aforament de 6 persones més el
professor/a, segons l’aforament es pot realitzar les classes d’anglès, amb totes les
mesures de seguretat adequades.
Per assegurar la seguretat de la instal·lació la primera i segona planta han de limitar
l’aforament en base a garantir una distància de seguretat entre persones.
✓ Mesures que han d'adoptar les persones responsables del servei quan estan a la
instal·lació, on s'haurà de garantir:
•

Els equips de protecció personal necessari: mascaretes, productes per a la
neteja i desinfecció: sabó, tovalloles de paper d'un sol ús i gel hidroalcohòlic.

✓ Es garantirà la ventilació adequada de totes les sales i l’equipament en general
abans i després de la seva obertura al públic.
OBERTURA EQUIPAMENT NOVA NORMALITAT A CIUTADANIA I ENTITATS
•

L’Ateneu obrirà quan la regió sanitària en la qual pertany el municipi ( Catalunya
central ), i es pugui aplicar les mesures de seguretat i sanitàries necessàries.
( barreres físiques, distància de seguretat entre usuaris, entre treballadors/es...).

•

En aquesta fase totes aquelles activitats que no poden garantir la distància física
com jocs de taula, billar i alguns tipus de balls. si el públic usuari majoritàriament
està en el grup de risc de més de 60 anys es mantenen en suspensió sense un
calendari de reactivació donat que resta condicionat a una situació en que la
distància física recuperi l'espai natural al anterior a la pandèmia.

• L’equipament obrirà l’atenció al públic el dia 01 de setembre de 2020.

PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ
Es disposa d’un pla de neteja i desinfecció que caldrà aplicar-lo tant personal intern com
personal extern. ( Annex 1)

INSCRIPCIÓ I ACCÈS AL RECINTE
Per tal de garantir l’aforament limitat i accedir al Ateneu s’haurà de fer mitjançant
inscripció presencial al mateix Ateneu o via telemàtica E-tram a travès de la pàgina web
lapobladeclaramunt.cat, aportant la documentació necessària.
•

La dinamitzadora delimitarà els participants i informarà si hi tenen cabuda de
participar en l’activitat.

•

Tots els usuaris hauran de portar signada una declaració responsable i accedir al
centre amb mascareta.

•

Les persones usuàries procediran a la desinfecció del material utilitzat un cop
finalitzada l'activitat.

•

Per garantir la distancia física recomanada , entre persones treballadores i en el
moment de fer atenció a les persones usuàries, instal·lació de mampares.

•

No podran accedir al recinte les persones usuàries amb malaltia declarada,
símptomes (Febre 37,3ºC, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria,
malestar general...), que estigui en aïllament o que hagi estat contacte estret
d'una persona amb COVID-19 recentment.

ANNEX 1: PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ
PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ: EQUIPAMENT ATENEU GUMERSIND BISBAL
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies
pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els
procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en locals i
establiments de concurrència humana (oficines, indústries, dependències municipals i
d’altres administracions, etc). Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran
d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte
amb les mans.
➢ Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions
de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no
és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els
desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es
poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el local, que
s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada
producte. La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i
l’ocupació del local o l’àrea. També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a
terme a l’establiment o àrea a desinfectar i adaptar aquest protocol en funció
d’aquestes circumstàncies. Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències
estiguin ben ventilades.
Zones d’actuació 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

✓ Tractaments de
desinfecció
Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de
productes desinfectants. Els productes desinfectants que s’utilitzin han d’estar inscrits
al Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la
Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de
Sanitat per al Tipus de Producte 2: productes per a la desinfecció de superfícies i aèria,
d’ús ambiental(desinfectants no destinats a l’aplicació directe a persones o
animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, parets,
terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre. Es poden consultar
els productes autoritzats amb aquesta finalitat al següent enllaç: Productes viricides
autoritzats. El lleixiu es pot utilitzar també malgrat no figuri a l'esmenta't registre. 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 actuar durant uns minuts per
assegurar una desinfecció eficaç. Entre els desinfectants autoritzats hi ha diversos tipus
de productes, de diferent composició i que es poden aplicar amb diferents tècniques.
Alguns estan destinats a fer una desinfecció de les superfícies per contacte mitjançant
tècniques d'aplicació pe polvorització, vaporització, immersió, ús de baietes, etc.
D'altres estan indicats per a fer desinfeccions aèries per nebulització o polvorització.
Tots ells s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la
resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i fitxes
de dades de seguretat. Cal tenir en compte que alguns d'ells requereixen, entre d’altres
requisits i mesures de precaució, ser aplicats en absència de persones i tenen establerts
terminis de seguretat que cal respectar abans de la reentrada a la zones desinfectades.
És important, per tant, que la persona o entitat responsable de la desinfecció valori la
possibilitat d’adoptar les mesures de precaució i seguretat necessàries per a cada
producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar possibles efectes
nocius per a la salut de les persones que després ocupin el local o la zona tractada.
Temperatura elevada: l’aplicació de vapor d'aigua pot ser útil i eficaç pera algunes
superfícies i articles com les tapisseries. En aquest sentit diversos estudis han mostrat
que els coronavirus s’inactiven a una temperatura de 56ºC amb un temps d’exposició
d’entre 60 i 90 minuts i a partir de 70ºC alguns estudis mostren inactivació amb una
exposició de 5 minuts i altres amb exposicions de 30 minuts. L’aplicació del vapor d’aigua
mitjançant vaporetes poden produir temperatures superiors 100ºC a la superfície
aplicada en pocs minuts. La calor en sec assolint aquestes temperatures també pot ser
una opció, malgrat és preferible la calor humida.

➢ Els productes a utilitzar
Les tècniques d’aplicació, i les actuacions concretes que calgui realitzar, es determinaran
per part del responsable de les actuacions en funció de cada cas, i tenint en compte les
característiques i l’estat de cada local, zona o element, així com
l’activitat que s’hi dugui a terme. Aquestes actuacions les pot realitzar personal del propi
establiment o personal d’una empresa o entitat externa que presti serveis de
tractaments de desinfecció a tercers, en funció dels productes i tractaments que es
realitzin.
Pel que fa als tractaments en espais que contenen bens culturals(museus, arxius, espais
religiosos, etc.),es recomana no realitzar polvoritzacions generalitzades i evitar-ne
l’aplicació de desinfectants en les superfícies del béns amb valor històric o artístic, a
menys que el tractament estigui supervisat per un tècnic especialista en conservació de
bens culturals. En la resta de superfícies que no tenen valor històric o artístic (terra,
parets, manetes, part exterior de les vitrines, etc.) es recomana utilitzar, preferentment,
productes desinfectants amb etanol al 70%i, en qualsevol cas, fer sempre una bona
ventilació dels espais després de les actuacions de neteja i desinfecció.
➢ Personal que realitzi les actuacions de desinfecció
Capacitació del personal
A la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s’indica el tipus de
personal que pot utilitzar cadascun d’ells, en funció del tipus de producte:
Els productes d’ús per personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per
persones que compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de
juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar
tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les titulacions o certificacions que
preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD).
Els productes d’ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu
àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes
químics i es capaç d’utilitzar correctament els equips de protecció individual en cas
necessari.
En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general,
personal professional i personal professional especialitzat).
Empreses externes que realitzen serveis de desinfecció Es recorda que les empreses i
entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire,
superfícies, materials, equips i mobles amb productes TP2 (productes d’ús en l’àmbit
ambiental)han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides
(ROESB o ROESP)coma Serveis biocides a tercers.

Pautes d’actuació en zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats
de COVID-19
A aquelles zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats de COVID19 en una local o establiment de concurrència humana cal intensificar encara més les
actuacions de neteja i desinfecció d’acord amb les pautes abans indicades, especialment
en les àrees on han estat aquestes persones.
A l’acabar la neteja i desinfecció cal desinfectar els elements i utensilis que han utilitzat
per fer aquestes actuacions en cas que no siguin d’un sol.

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici del compliment de la normativa
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

✓ Qui farà aquesta neteja i desinfecció:
- Neteja i desinfecció diària del Local Social mentre es fa l’activitat:
Conserge/responsable de l’Ateneu
- Neteja i desinfecció a fons: empresa externa.
Zones a netejar i desinfectar:
- Sales després de cada activitat
- Escala i baranes escala
- WC
- Ascensor

