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1. Descripció de l’àmbit d’activitat: tipologia general d’activitat, impacte 

del confinament i principals problemàtiques pel desconfinament 

 

Són activitats firals a efectes de la Llei 18/2017, les manifestacions comercials que tenen 

per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la 

innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de 

les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, si tenen les característiques 

següents: 

1) Tenir una durada mínima d'un dia, matí i tarda, i màxima de quinze dies 

consecutius, amb un màxim de dues edicions l'any. 

2) Reunir una pluralitat d'expositors, en un recinte identificable, sia tancat o a 

l'aire lliure, amb els serveis adequats per als expositors i els visitants. 

Resten expressament exclosos de l'àmbit d'aplicació d’aquest document  

• Les activitats congressuals,  

• Les activitats que persegueixin fins d'interès cultural, educatiu, científic, artístic, 

cívic o social. 

• Les activitats promocionals o de venda de qualsevol tipus organitzades pels 

establiments comercials o per empreses especialitzades dedicades a 

l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments. (subjectes a la normativa 

reguladora dels equipaments i dels horaris comercials). 

• Els mercats adreçats al públic en general l'activitat dels quals sigui la venda 

directa amb retirada de mercaderia, encara que rebin la denominació tradicional 

de fira. 

El sector firal català deixarà de generar almenys 550 milions d’euros entre abril i juny el 

2020 entre impacte directe, indirecte i induït a l’economia de forma derivada.  A causa 

de la pandèmia, un total de 117 fires s’han vist cancel·lades, suspeses o ajornades arreu 

del territori durant el segon trimestre d’enguany, segons dades de la Direcció General 

de Comerç.  

Per territori, l’àmbit metropolità ha estat la zona més afectada, amb el 37,6% de total 

de fires cancel·lades, suspeses o ajornades, seguit de les comarques gironines, amb el 

18,8%, la Catalunya Central, amb el 13,7%, Terres de l’Ebre, amb l’11,1%, Ponent, amb 

el 9,4%, Camp de Tarragona, amb el 7,7% i l’Alt Pirineu i Aran, amb l’1,7%  

L’afectació de la crisi de la Covid-19 ha coincidit amb en un dels períodes de més activitat 

firal, que és el primaveral, juntament amb la tardor. A data d’avui, i després 

d’incorporar-se les fires reprogramades per als propers mesos, hi ha previstes a 

Catalunya, més de 250 activitats firals entre setembre i desembre. Segons dades del 



 

Registre d’Activitats Firals (abans de l’afectació per la Covid-19), al 2020 estaven 

previstes un total de 470 fires.  

El present document presenta els factors clau per a desenvolupar un pla de seguretat 

que permeti poder tornar a celebrar fires amb totes les garanties i oferir un plus de 

confiança als expositors i visitants.  

Des del 18 de juny, a Catalunya s’inicia l’etapa de represa, regulada per la Resolució SLT 

1429/2020 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, regula les condicions 

per al desenvolupament d’activitats durant l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el 

marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19. 

L’epígraf 1 de l’apartat 1.2 de l’esmentada Resolució estableix que les mesures previstes han de 

ser completades amb els plans sectorials (de desconfinament) d'activitats que s'han d'elaborar 

i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 

25 d'abril de 2020. 

Així mateix, en la citada resolució, en el seu apartat 2.6 Mesures en congressos, fires i altres 

actes similars ja es regulen de manera explícita certes condicions per a aquestes activitats. 

 

2. Mesures de seguretat generals per a una activitat firal 

2.1 Gestió del Risc  

 

L’organització firal ha d’assumir un compromís ferm amb la gestió del risc, liderant la 

implementació sistemàtica de mesures dirigides a minimitzar-lo. 

 

L’organitzador firal serà el responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de 

protecció individual establertes a la Resolució SLT/1429/2020 i els diferents plans 

sectorials i també serà l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari.  

 

La gestió del risc ha de formar part de tots els processos de l’organització i per tant tots 

els processos han d’estar ben coordinats i tendir a la reduir la manifestació del risc.  

 

En aquest sentit, pel que fa al risc generat pel virus SARS-COV2, l’organitzador ha 

d’assegurar que serà tractat en els plans de seguretat i salut i formar part de les 

estratègies de mitigació de riscs genèriques de cada esdeveniment firal endegades en 

els marcs normatius de seguretat i salut existents. I això, tant des de la perspectiva de 

treballadors, col·laboradors, muntadors i proveïdors de l’organitzador firal com des de 

la perspectiva dels visitants i expositors.  

 



 

La ciutadania ha 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 

ha 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 convivència habitual al 

més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació 

de possibles cadenes de transmissió; la distància física interpersonal de seguretat; l'ús 

de mascareta; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la 

ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.  

 

S’ha d’informar d’aquest deure als assistents.  

 

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de l’activitat.  

 

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar 

amb el sistema públic de salut i han seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les 

indicacions d'aïllament domiciliari d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat 

sanitària.  

  

Les persones titulars de l’activitat han de garantir l’atenció preferent que minimitzi el 

temps d’estada a l’interior dels recintes firals i que faciliti la mobilitat a l’interior a les 

persones vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per 

les seves característiques personals no puguin usar mascareta. 

 

 

2.2 Control i gestió dels aforaments 

 

L’aforament màxim permès en el recinte firal serà aquell que permeti garantir una 

superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per persona i mantenir sempre una distància 

d’1,5 metres entre persones.  

L’organitzador haurà d’establir mecanismes de disseny i control dels aforaments no 

només de manera global en el recinte sinó tendint a  facilitar i controlar la distribució 

homogènia de l’aforament en la totalitat de la superfície del recinte i gestionant aquelles 

zones particulars on es poguessin generar aglomeracions. En tots aquests casos s’ha de 

poder mantenir la distància personal.  

Es disposarà d’un procés que asseguri en tot moment el compliment de l’aforament 

autoritzat en els recintes En el cas de recintes a l’aire lliure caldrà disposar de recursos 

físics o humans de tancament i control d’aforament. Aquestes mesures hauran de ser 

compatibles amb les condicions d’evacuació que s’estipulen al Codi Tècnic de l’Edificació 

en el cas de recintes tancats. 



 

Els serveis complementaris, com ara restaurants, food-trucks,  i cafeteries es regiran per 

les mesures aprovades per al sector de l’hostaleria i la restauració i s’hi prendran 

mesures per evitar cues, agilitzar els pagaments i evitar la pèrdua de la distància física.  

En referència als ascensors, quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels 

mateixos serà d'una persona, llevat d’aquells casos de persones que puguin necessitar 

assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant.  

Quan en els recintes tancats hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al 

mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. En el cas de les escales es 

senyalitzarà que les persones mantinguin la distància física en les mateixes. 

 

2.3 Ús de mascareta  

 

Tal com estableix la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen 

noves mesures en l’ús de la mascareta, l’ús de mascaretes és obligatori per a totes les 

persones a partir dels 6 anys.  

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. 

 

2.4 Mesures de neteja i desinfecció exigibles a les activitats firals 

 

L’organitzador ha d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció 

adequades a les característiques i intensitat d'ús: 

 

- Caldrà posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o 

desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a 

l'entrada del  recinte firal, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

- S'ha de realitzar una neteja i desinfecció dels recintes tancats i dels espais firals a 

l'aire lliure abans de l’inici de l’activitat i previ a l'entrada de públic al recinte tancat 

o a l'aire lliure, en els termes assenyalats en aquest document. 

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

d’exposició, i almenys dues vegades més durant la jornada amb una atenció especial 

a la seva ventilació i que aquesta sigui suficient. Caldrà ventilar els lavabos almenys 

10 minuts 3 cops al dia. 

- Cal preveure que els urinaris masculins presenten major risc, i que les descàrregues 

s’han de fer baixant la tapa. 

- En el cas de lavabos portàtils, cal garantir que el proveïdor realitzarà la higienització 

dels elements en les mateixes condicions que s’expressen al punt anterior. Per les 

seves característiques, s’aconsella restringir-ne l’ús tant com sigui possible. Tots els 



 

lavabos hauran de disposar de sabó o gel hidroalcohòlic amb dosificador i tovalloles 

d’un sol ús.  

- No es recomanen eixugamans automàtics, malgrat siguin sense  contacte.  

- S'ha de disposar de papereres degudament repartides en el recinte en els quals 

poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús, i si disposen de tapa 

que preferiblement que no sigui d’accionament manual. Aquestes papereres han de 

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

- En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones d'ús 

comú i a les superfícies de contacte més freqüents, d'acord amb les següents pautes: 

 

a. 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. Les mesures de neteja i 

desinfecció hauran de contemplar les especificitats dels espais en què es 

desenvolupa l’activitat: 

 

b. 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. 

 

c. Les mesures de neteja i desinfecció s'estendran també a zones privades dels 

treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. 

 

- 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. 

 

Pel que fa a la neteja associada a estands i zones d’exposició:  

- Incorporar la neteja regular de l'estand dins de la planificació de les activitats a dur 

a terme. És aconsellable incloure el material d'exposició i el material promocional 

dins de la planificació de la neteja regular de l'estand. És especialment important 

focalitzar la neteja dels estands en aquells punts de molt ús on es produeixin més 

interaccions persona-objecte (baranes d'escales, poms de portes, punts propers al 

pas dels visitants al passadís, etc.). 

 

- En la mesura del possible, el material exposat en el qual es puguin produir 

interaccions persona-objecte es netejarà/higienitzarà amb freqüència, en funció del 

tipus de producte, o bé amb líquids desinfectants, o bé amb planxes d’alta 

temperatura (a més de 60 graus amb vapor o vapor sec), o amb altres mitjans 



 

científicament testats o bé tenir-los en quarantena. Aquesta neteja es farà entre 

visitants consecutius.  

 

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.  

  

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).  

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

seguretat de les persones i el medi.  

  

Per més informació és poden consultar les següents webs: 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana  

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

ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-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/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf.  

  

 

2.5. Mesures Generals respecte a la ventilació i climatització  

 

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.  



 

  

Caldrà assegurar el bon funcionament dels sistemes de ventilació i caldrà ventilar els 

espais com a mínim 3 cops al dia durant 10 minuts. Així com augmentar, si la instal·lació 

ho permet, el percentatge d’impulsió d’aire exterior.   

 

Més recomanacions relatives a la renovació de l’aire en espais tancats: 

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

divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 

 

2.6 Traçabilitat de contactes  

 

Les activitat firals amb compra d’entrada d’accés, han de permetre una identificació 

unívoca de les persones visitants. Aquest contacte, inicialment de caràcter comercial, 

permet en cas de necessitat contactar, tant amb anterioritat, com durant, com amb 

posterioritat a la celebració de la fira a les persones que han assistit a la mateixa. 

 

Els organitzadors han d’aprofitar aquest fet per tal de, en el cas de la detecció d’un cas 

positiu entre els assistents, expositors o treballadors de la fira, poder pre-avisar a totes 

les persones que potencialment haguessin tingut un contacte de risc amb la persona 

detectada positiva.  

 

En funció de les possibilitats organitzatives, i en aquells casos on es prevegin un nombre 

elevat d’assistents a la fira, per tal de filtrar adequadament els contactes de risc, es 

sol·licita a l’organitzador d’establir estratègies d’identificació més sofisticades (per 

horaris, per zones, etc) que la simple identificació de tots els assistents al recinte en una 

fira determinada.  

 

 

3. Condicions exigibles per als equips de treball 

 

3.1 Mesures per a les fases de muntatge i desmuntatge de la fira 

 

En termes de riscs enfront la Covid19, el procés de muntatge i desmuntatge de tota fira 

s’assimila a un procés del sector de la construcció. 

L’organitzador firal introduirà el risc generat pel virus SARS-COV-2, dins dels seus 

processos de seguretat i salut en el treball tot identificant per a tota la cadena 

d’empreses muntadores els riscs generats i sol·licitant les corresponents anàlisis dels 

EPIS adequats en cada cas.  

 



 

Tal com estableix la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen 

noves mesures en l’ús de la mascareta, l’ús de mascaretes és obligatori per a tothom. 

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. 

 

En aquest sentit, per defecte, l’organitzador haurà d’implementar els processos de 

disseny i control adequats, especialment per a:  

- Facilitar en la mesura del possible la reducció del nombre de treballadors 

concurrents en l’espai firal, ja sigui per la via de la reducció de complexitat dels 

muntatges, ja sigui per augmentar els temps de muntatge/desmuntatge.  

- Assegurar el manteniment de la distància personal entre treballadors, i en els 

casos en que aquesta distància no pot ésser garantida, assegurar l’ús de la 

mascareta.  

- Facilitar la neteja freqüent de mans dels operaris ja sigui amb aigua i sabó, ja 

sigui amb gels hidroalcohòlics o desinfectants 

- Assegurar que en fases de muntatge en el recinte es respecten condicions de 

neteja i ventilació adequades a mitigar el risc de transmissió del SARS-COV-2. 

 

3.2 Mesures per a la fase de celebració de la fira 

 

- Els equips de treball es reduiran al nombre imprescindible de persones. 

- En la mesura del possible, cal organitzar l’activitat essencial en equips de treball 

separats per evitar que una possible afectació del virus provoqui l’aïllament de 

tot el personal per ser considerat contacte. 

 

- Tal com estableix la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual 

s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta, l’ús de mascaretes és 

obligatori per a tothom.  

- 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. 

 

- S'establiran recomanacions perquè els trasllats als espais de treball es realitzin 

amb el menor risc possible. 



 

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

que en faci l’avaluació de riscos laborals. 

- Aquells equips que hagin de ser manipulats per diferent personal, s'han de 

desinfectar abans de cada ús. 

- En aquells treballs que hagin de ser desenvolupats per més d'una persona, i no 

es pugui mantenir la distància de seguretat, tots els treballadors implicats han 

d'utilitzar els equips de protecció adequats a el nivell de risc. 

 

 

4.  Mesures Generals per a l’organitzador firal  

 

Seguint els principis generals de mitigació, l’organitzador firal implementarà una sèrie 

de mesures i vetllarà perquè es duguin a terme, amb l'objectiu que tots els participants 

(visitants, expositors, col·laboradors, etc.) puguin fer ús dels seus recintes per a 

l'activitat firal en un espai segur i en un entorn de control.  

En aquest sentit l’organitzador impulsarà una fira i/o fira-mercat on:  

- Tots els espais estiguin dissenyats per garantir una superfície de seguretat 

mínima de 2,5 m2 per persona i mantenir sempre una distància d’1,5 metres 

entre persones.  

- Es disposa d’un procés que assegura en tot moment el compliment de 

l’aforament autoritzat. En el cas de recintes a l’aire lliure caldrà disposar 

d’elements de tancament i control d’aforament.  

- Tal com estableix la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual 

s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta, l’ús de mascaretes és 

obligatori per a tots els assistents.  

- 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. 

 

- Cal disposar de Gel hidroalcohòlic als accessos del recinte, a les zones comunes 

i als punts de contacte freqüent. 

 

- No es permet l’accés a persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que hagin 

estat en contacte directe amb un malalt. S’apel·la a la responsabilitat individual. 

 

- Es prioritza la venda en línia de l'entrada. No es recomana l'ús de diners en 

efectiu. En cas de compra a taquilla, el pagament es realitzarà prioritàriament 

amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius. Es 



 

netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el Terminal del 

Punt de Venda si l'empleat que  l'utilitza no és sempre el mateix. 

 

- Per tal d’evitar aglomeracions ens moments pic, es dissenyen estratègies per tal 

de permetre un accés ràpid i sense cues, amb una senyalització addicional per 

assegurar que es mantingui la distància física en tot moment. En aquest sentit es 

dimensionarà el nombre i tipologia d’accessos per a facilitar una entrada i sortida 

el més fluida possible 

 

 

- Pel que respecta al recinte firal en celebració, s’estableixen amplades de 

passadissos adequades i canvis en els fluxos de trànsit per a una gestió 

ordenada, i s'han de fixar sentits de direcció clars en què els encreuaments 

predominants, en cas d’existir, hauran se ser especialment augmentats 

d’amplada o gestionats per a assegurar el manteniment de la distància personal.  

 

- Es desaconsella la distribució de materials als expositors i visitants (documents, 

fullets, packs de benvinguda, etc.),  

 

- S’instal·laran mampares protectores a tots els punts d'atenció al client, inclosos 

els punts de pagament dels restaurants i tots aquells punts amb mostrador.  

 

- En el cas d'una possible detecció positiva, es posarà a disposició de les autoritats 

sanitàries la informació del sistema de traçabilitat dels assistents, perquè facin 

un seguiment dels contactes. 

 

- En el cas que per la tipologia de fira a celebrar la reglamentació i els plans 

d’autoprotecció existents requerissin tenir a disposició serveis mèdics, es tendirà 

a un reforç dels punts de servei mèdic estipulats, i en tot cas adaptant-los a la 

nova situació i requeriments de zones d'aïllament i personal sanitari degudament 

equipat i format per a gestionar la detecció d’un possible positiu de Covid19 .   

 

- Les àrees comunes i els punts de contacte freqüent tindran una neteja reforçada, 

o seran reemplaçats per interaccions sense contacte.  

 

- Els equips o eines de comunicació han de ser personals i intransferibles, o, les 

parts en contacte directe amb el cos de la persona, disposaran d'elements 

substituïbles o en el seu defecte s’higienitzaran amb líquid desinfectant després 

de cada ús. 

 

- Caldrà assegurar el bon funcionament dels sistemes de ventilació i caldrà ventilar 

els espais com a mínim 3 cops al dia durant 10 minuts. Així com augmentar, si la 

instal·lació ho permet, el percentatge d’impulsió d’aire exterior.   



 

- Més recomanacions relatives a la renovació de l’aire en espais tancats: 

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

ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 

 

 

Adaptació dels espais de restauració, amb controls de salut i higiene, lliurament 

del menjar empaquetat individualment i control dels aforaments i de la distància 

de seguretat. La persona titular dels espais de restauració ha de demostrar que 

el personal a càrrec seu en contacte directe amb els aliments té coneixements 

necessaris per dur a terme l’activitat de la parada en qüestió, a banda de ser la 

responsable final de qualsevol problema que esdevingui en aquest punt de 

venda.    

Així el titular de l’espai de restauració ha de disposar dels documents acreditatius 

(assistència a cursos, jornades...) que certifiquin que el personal que manipula 

aliments ha rebut la corresponent formació. 

Les dades mínimes que han de contenir els certificats individuals de formació en 

higiene alimentària són: 

– Dades d’identificació de l’empresa, entitat o centre educatiu que ha 

impartit la formació 

– Nom, cognoms i DNI/NIE de la persona que ha rebut la formació i ha 

superat amb èxit les proves d’avaluació 

– Programa de formació amb el nombre d’hores i el temari 

– Lloc i data d’expedició del certificat 

– Signatura del responsable del Programa de formació i segell de 

l’empresa, entitat o centre educatiu 

- Senyalització, comunicació per megafonia, si es disposa, i comunicació in situ 

reforçades per assegurar el compliment de les mesures de prevenció i adaptades 

a persones amb discapacitat. 

 

- Formació del personal i dels col·laboradors en les noves pràctiques de 

prevenció. 

 

 

5. Mesures de protecció a tenir en compte pels expositors 

 



 

El disseny dels estands haurà de tenir en compte els requeriments fruit dels riscs 

generats pel virus SARS-COV-2 pel que respecta a distància física, i generació d’espais el 

més oberts possible, amb el mínim de superfícies susceptibles d’esser netejades y 

afavorint que els treballadors assignats en l’estand puguin treballar en les condicions de 

màxima seguretat.  

Es mantindran tots aquells elements de disseny físic i operacionals que no generin 

interaccions persona-persona o persona-objecte, i/o que, per la seva naturalesa, ja 

estiguin mitigant els riscos de contagi. Per exemple, a través de l'ús d'elements que, pel 

seu disseny, permeten facilitar la neteja i la desinfecció (espais amb superfícies fàcils de 

netejar) i/o disposar d'espais amplis i diàfans. 

L’expositor:  

- restringirà el lliurament de productes gratuïts als visitants.  

- augmentarà la capacitat de servei a l’estand per atendre visitants i reforçar el 

personal disponible en hores de més afluència,  

- Planificarà les hores de treball del personal de l’estand perquè estiguin tan 

distribuïts com sigui possible i minimitzar la seva concentració o coincidència, 

sempre que sigui possible.  

- Respectarà i controlarà el compliment de l’aforament màxim permès en el seu 

estand, i contribuirà al control de la traçabilitat dels visitants del seu estand.   

- En aquells casos en què s’ofereixin serveis de degustació a visitants s'han de 

seguir les directrius següents: 

o El producte s'oferirà, preferentment envasat, en format individual, 

perquè el visitant pugui agafar-lo per l'envàs i degustar-lo posteriorment 

en una zona especialment habilitada, després d'haver-se higienitzat les 

mans. 

o Els cafès i les infusions han de ser servits en gots d'un sol ús i tancats. 

o En cas que el producte s’hagi de manipular abans d'oferir-se al visitant, 

es durà a terme per personal degudament format de forma específica 

per a poder manipular aliments.  

La persona titular de l’estand ha de demostrar que el personal a càrrec 

seu en contacte directe amb els aliments té coneixements necessaris per 

dur a terme l’activitat de la parada en qüestió, a banda de ser la 

responsable final de qualsevol problema que esdevingui en aquest punt 

de venda. 

Així el titular de l’estand ha de disposar dels documents acreditatius 

(assistència a cursos, jornades...) que certifiquin que el personal que 

manipula aliments ha rebut la corresponent formació. 

Les dades mínimes que han de contenir els certificats individuals de 

formació en higiene alimentària són: 



 

– Dades d’identificació de l’empresa, entitat o centre educatiu que ha 

impartit la formació 

– Nom, cognoms i DNI/NIE de la persona que ha rebut la formació i ha 

superat amb èxit les proves d’avaluació 

– Programa de formació amb el nombre d’hores i el temari 

– Lloc i data d’expedició del certificat 

– Signatura del responsable del Programa de formació i segell de 

l’empresa, entitat o centre educatiu 

 

Com a principi general, s’ha d’evitar tenir a disposició dels visitants menjar a granel, 

caramels o snacks, especialment quan no es tracti d’un producte d'exposició.  

 

- Incorporar la neteja regular de l'estand dins de la planificació de les activitats a 

dur a terme. És aconsellable incloure el material d'exposició i el material 

promocional dins de la planificació de la neteja regular de l'estand. És 

especialment important focalitzar la neteja dels estands en aquells punts de 

molt ús on es produeixin més interaccions persona-objecte (baranes d'escales, 

poms de portes, punts propers al pas dels visitants al passadís, etc.). 

- En la mesura del possible, el material exposat en el qual es puguin produir 

interaccions persona-objecte es netejarà/higienitzarà amb freqüència, en funció 

del tipus de producte, o bé amb líquids desinfectants, o bé amb planxes d’alta 

temperatura (a més de 60 graus amb vapor o vapor sec), o amb altres mitjans 

científicament testats o bé tenir-los en quarantena. Aquesta neteja es farà entre 

visitants consecutius.  

 

6. Recomanacions en l’àmbit municipal 

- Els ajuntaments hauran de disposar d’una sèrie de dades concretes que els 

permetin preveure l’impacte de l’activitat en el seu municipi i prevenir una alerta 

sanitària. 

- Cada ajuntament ha de conèixer el nombre aproximat de persones que acollirà 

l’activitat. 

- Cada ajuntament establirà les relacions adients amb els qui programen l’activitat 

per tal que puguin tenir coneixement puntual de les incidències de salut que es 

produeixin en relació a la COVID-19, a efectes de contribuir a la protecció de la 

salut pública, sense perjudici de les obligacions dels empresaris o persones 

físiques que les hagin contractat, especialment en relació amb els que tenen 

domicili al seu municipi. 



 

- Es recomana que els ajuntaments, amb la informació disponible, dimensionin el 

seus serveis (vigilància privada, protecció civil, etc.) perquè es compleixin les 

normes i recomanacions establertes per a la ciutadania en relació amb la 

COVID19. 

 

7. Indicadors d’implantació (seguiment pel comitè tècnic) 

 

Els indicadors rellevants per al seguiment de la bona implantació de les mesures seran:  

 

- Mesura d’aforament dins del recinte 

- Nombre de vegades que ha calgut tancar l’aforament de l’espai firal per haver 

arribat al límit autoritzat. 

- Ràtio de nombre de distribuïdors de gel higienitzant entre el total de superfície 

utilitzada 

- Ràtio de personal de neteja contractat entre el total de superfície utilitzada 

 

8. Indicadors de seguretat per a la detecció de problemàtiques 

 

- Nombre de casos detectats de visitants susceptibles positius de Covid19 en el 

recinte firal  

- Nombre de casos detectats de personal expositor positius de Covid19 

 

9. Terminis i fases d’implantació 

 

El present document té vigència per a l’etapa de represa al territori de Catalunya en el 

marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19 o, en qualsevol cas, fins que 

així ho comuniqui l’autoritat competent als organitzadors firals. 

 

Així mateix s’establirà un pla de comunicació del present document per al sector firal a 

través dels mitjans habilitats per informar de les mesures de la COVID-19, així com a 

través de les entitats més representatives del sector i de l’àmbit municipalista. 

 

 

10. Disposició final 

 

Els organitzadors de les fires o fires mercat podran adoptar les mesures addicionals que 

considerin necessàries en funció de les característiques específiques i de les condicions 

de la visita pública per acomplir amb les mesures de prevenció i higiene que estableixin 

les autoritats sanitàries. 

 



 

Les disposicions d’aquest document s’adaptaran a les condicions que l’autoritat 

sanitària determini i es poden veure modificades d’acord amb les instruccions de les 

autoritats sanitàries segons les condicions epidemiològiques dels diferents territoris 

 


