
COMUNICAT INFORMATIU DE LA FASE D'  DEL PROCICAT .EMERGÈNCIA

En la sessió del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), que va tenir lloc
ahir per la tarda, es va aprovar uns procediments i uns criteris per a l'aplicació de la norma
que estableix el cessament amb condicions de l'activitat cultural, i que es conté en les
diverses resolucions per a les quals s'adopten mesures especials en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diversos municipi.

Amb la prohibició general, la norma també indica que els ajuntaments poden, amb
l'autorització prèvia del Comitè de Direcció del PROCICAT, habilitar espais adequats,
incloent-hi equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre que respectin les
mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, el compliment de la distància de
seguretat interpersonal i l'ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de
contacte.

Pel que fa als procediments i als criteris perquè els ajuntaments puguin tramitar l'habilitació
que es contempla en la resolució, que faci possible el desenvolupament excepcional
d'activitats culturals (tant en recintes tancats com en espais a l'aire lliure) el procediment
indica que cal que aquestes hagin estat prèviament valorades i validades pels ajuntaments,
per tal d'assegurar que compleixen els objectius descrits i que es duen a terme en les
condicions de seguretat que es prescriuen als plans sectorials que els són d'aplicació, i que
han estat aprovats pel PROCICAT. Una vegada obtinguda la validació municipal, el propi
Ajuntament ha de trametre la sol·licitud al Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT).

Pel que fa als criteris que s'han establert per a l'autorització de les activitats, aquests
prioritzen:

- els equipaments culturals per a les seves activitats habituals, especialment en els casos
que es prevegin mecanismes per facilitar l'assistència de persones vulnerables a
efectes de la COVID-19, o per necessitat pels efectes de la calor, i d'acord a les
mesures que preveuen els plans sectorials del sector cultural per a l'etapa de
represa, per a les quals els ajuntaments hauran de fer un seguiment i control.

- les activitats culturals temporals o extraordinàries quan es realitzin a l'aire lliure i en
format assegut permanent, i amb les mateixes condicions abans indicades per als
equipaments culturals.

- l'habilitació d'equipaments esportius o educatius per a funcions socials complementàries
a les habituals com ara la realització d'activitats de lleure o l'acollida de població
vulnerable per fer front als efectes de la calor o a la mateixa COVID-19, sempre
d'acord a les mesures de seguretat previstes a la normativa sanitària per la
COVID-19 i als plans sectorials per l'etapa de represa que siguin d'aplicació.
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