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Prevenció de la Covid-19 als centres de culte  
Mesures de seguretat per a la prevenció de la pandèmia als centres de culte a partir del 
18 de juny 
 

Límits d’aforament 
Es podrà ocupar un aforament de fins al 75%. 
 

Càlcul de l'aforament 
Si l'aforament màxim no està determinat d’una 
manera clara, es poden utilitzar els estàndards 
següents per calcular-lo: 

1. Espais amb seients individuals: una persona per seient; s’ha de respectar, en tot 
cas, la distància mínima d'un metre. 

2. Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc. 
3. Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada als 

assistents. 
4. Per al còmput esmentat, cal tenir en compte l'espai reservat als assistents excloent-

ne passadissos, vestíbuls, lloc de la presidència i col·laterals, patis i, si n'hi ha, 
sanitaris. 

Mesures de prevenció 
L'aforament màxim s'ha de publicar en un lloc visible de l'espai destinat al culte. 

Sense perjudici de les recomanacions de cada confessió, en què es tinguin en compte les 
condicions de l'exercici del culte pròpies de cadascuna d’aquestes, amb caràcter general 
s'han d'observar les recomanacions següents: 

• S’ha d’evitar el contacte físic entre assistents. Si es disposa de dos accessos 
dedicar-ne un a l’entrada i un a la sortida. Revisar la circulació interna en el local 
per evitar el contacte entre persones, especialment si és de cara. 

• Si s’utilitza aigua en algun ritus, l’aigua ha d’estar desinfectada en el moment de 
la seva utilització i la mateixa aigua no pot entrar en contacte amb més d’una 
persona 

• S’han de fer sevir catifes individuals en el cas d’anar descalços pel terra. Les 
sabates s’han d’embossar degudament en un espai previst específicament. 

• Les celebracions s’han de limitar al temps imprescindible. 
• Cal evitar la distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció o similars 

i l’actuació de corals. 
• En relació al culte cap a imatges o altres element, s’ha d’evitar el contacte de les 

mans, boca (petons) o qualsevol pràctica que pugui aportar risc de contaminació 
des de les persones. 

• Realitzar neteja i desinfecció de les instal·lacions abans i després de cada acte, 
amb especial atenció a poms de portes, seients, passamans, terres, i altres elements 
de similars característiques. 



• S'ha de garantir una ventilació adequada i especialment abans i després de cada 
culte. 

• Els lavabos han de disposar de sabó, tovalloletes de paper d’un sol ús i gel 
hidroalcohòlic. 

• Els ministres de culte i totes les persones qui hi col·laborin i que mantinguin un 
contacte amb els assistents han de tenir permanentment a la seva disposició gels 
hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats per les autoritats 
sanitàries per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. Així 
com aquells altres elements de seguretat que siguin adients. 

• Cal l'ús de màscares quan no es pugui garantir la distància de seguretat 
interpersonal de dos metres. 

• Els locals hauran d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat 
interpersonal de dos metres entre persones amb marques a terra, en els seients o 
mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. 

• Els locals han de posar a disposició del públic dispensadors de gels 
hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats per les autoritats 
sanitàries, en tot cas a l'entrada del local, que hauran d'estar sempre en condicions 
d'ús. 

• Els locals hauran d'exposar al públic el seu aforament màxim i assegurar que 
aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres 
es respecta al seu interior. Per a això han d'establir sistemes que permetin el 
recompte i control de l'aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap 
moment, preferentment amb un control personal. 

 

 


