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A. MESURES GENERALS

1. MESURES PREVENTIVES 
GENERALS 
El Palau planifica les tasques i els processos 
de treball perquè es puga garantir la distància de 
seguretat establida per les autoritats sanitàries. 

L’aforament està limitat a la capacitat establida per 
les autoritats.

A través d’una senyalística atractiva i molt intuïtiva, 
es proporciona informació sobre les mesures 
higienicosanitàries que s’han d’adoptar durant 
l’esdeveniment.

S’han creat punts d’higiene on hi ha papereres amb 
tapa i pedal d’obertura per a llançar-hi el material 
higiènicament sensible (mascaretes, guants, 
mocadors...). 

S’han ubicat dispensadors de gel hidroalcohòlic 
repartits per tot l’edifici. 

Ús de productes viricides per a la desinfecció de 
totes les superfícies. 

S’ha reforçat la freqüència i el personal de neteja 
per a la higienització contínua de les zones comunes 
(higienització dels lavabos tres vegades al dia i 
higienització de la resta d’espais dos vegades al dia).

S’ha proporcionat la màxima ventilació de les 
instal·lacions del Palau mitjançant la regulació 
dels sistemes de climatització per a aconseguir la 
ventilació 100% de l’aire exterior.
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El Palau disposa de protocols específics de: 

· Recepció i recollida de mercaderies. 

· Servici de restauració. Veure més informació

· Protocol d’aïllament davant d’un cas potencial de 
COVID-19. Veure més informació sobre el protocol 
d’aïllament davant d’un cas potencial de COVID-19 .

Té a la seua disposició els protocols de mesures 
contra el SARS-CoV-2 de les empreses proveïdores 
de servicis que, en tot cas, han de contemplar en 
els seus plans les recomanacions i les directrius 
indicades per les autoritats sanitàries.

Exigeix a tot el personal subcontractat que tinga 
la formació adequada per a l’ús i el manteniment 
correcte de les mascaretes, dels guants i dels EPI 
que utilitzen.

Tot el personal auxiliar que participe en l’activitat 
ha de posar en pràctica les mesures de 
distanciament, preventives i higienicosanitàries 
d’aplicació (que inclouen l’ús dels EPI) que es 
deriven de la seua avaluació de riscos.

L’aforament dels lavabos públics (WC) queda limitat 
a la meitat.

https://www.palcongres-vlc.com/va/nuestra-cocina
 https://www.palcongres-vlc.com/uploads/covid/PAL2000454D_COVID_PROTOCOLO_AISLAMIENTO_VAL_V01.pdf
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MESURES EN EL DISSENY DE LES ACTIVITATS 

• Els treballadors, els participants, els expositors 
i les empreses proveïdores de servicis han de 
col·laborar en el compliment de les mesures que 
es desprenguen del pla de contingència adoptat pel 
Palau. Les mesures en matèria de prevenció i les 
mesures higienicosanitàries indicades en aquest 
document s’han d’implantar i formen part de l’acord 
contractual.

• Durant l’activitat, els participants, els expositors 
i les empreses proveïdores de servicis han 
de complir les recomanacions i les mesures 
higienicosanitàries que formen part del protocol de 
prevenció davant la COVID-19. En concret: 
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· Ús obligatori de mascaretes a l’interior del 
Palau, seguint en tot moment la normativa 
establida per les autoritats competents, encara 
que la distància siga de més d’1,5 metres, llevat 
de circumstàncies extraordinàries. Només poden 
no fer-ne ús els ponents quan siguen tot sols a 
l’escenari o a quatre metres els uns dels altres. 
A les taules de presidència, tots han de portar 
mascaretes.

· Llevat que l’organitzador plantege una altra 
alternativa, la megafonia del Palau s’utilitza al 
principi de les sessions del matí —i, si escau, de 
la vesprada— per a recordar l’obligatorietat 
de portar les mascaretes permanentment 
a l’interior del Palau, fins i tot en distàncies 
superiors a 1,5 metres.

· Rentada de mans freqüent o ús de gel 
hidroalcohòlic.

· Utilització dels punts d’higiene per a llançar-hi 
material higiènicament sensible (mascaretes, 
guants, mocadors...).

· Han de respectar els fluxos de circulació i el 
distanciament interpersonal. 
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• L’organització de l’esdeveniment ha d’informar 
amb la deguda antelació el Palau de tots els 
aspectes necessaris perquè aquest puga dissenyar 
la planificació de les mesures de seguretat de 
l’activitat amb plenes garanties. Amb aquest 
propòsit, cal tenir en compte:

· Necessitats del muntatge.

· Punts d’accés a l’edifici i mètode de transport 
(autobusos, particulars...). 

· Punts potencials d’aglomeració de persones.

· Espais i aforaments permesos (cal valorar la 
possibilitat de fer activitats a l’aire lliure).

· Gestió de cues. 

· Fomentar les gestions i els pagaments en línia. 

· Evitar el material imprés, i promoure l’ús 
d’informació electrònica (per ex. a través de codis QR).

· Els objectes promocionals per als participants 
s’han d’entregar degudament desinfectats, 
sempre que siga possible, i de manera 
individual. 

· Necessitats quant al servici de restauració. 



A. MESURES GENERALS

A. MESURES GENERALS

B. Informació i senyalística 

C. Protocol de neteja general 

D. Protocol de neteja i de desinfecció 
d’equipaments audiovisuals

E. Protocol de restauració

SEGURETAT EN    
ESDEVENIMENTS
Protocol de prevenció 
en esdeveniments 

• Es recomana acudir-hi amb la roba específica 
per a les actuacions per tal d’evitar aglomeracions 
en l’ús dels camerinos i de les zones de canvi, o bé 
gestionar un espai adequat amb el Palau. 

Respecte de l’organització de l’esdeveniment:

• Recomanem bloquejar butaques i distribuir els 
assistents per tot l’Auditori. 

• Per a gestionar millor el’entrada i l’acomodament 
del públic, recomanem establir, en el moment 
de venda de l’entrada, com a mínim dos trams 
d’horaris d’entrada diferents.

• Es pot habilitar un punt de venda de material 
promocional o de marxandatge que complisca 
les mesures de distanciament i es recomana 
el pagament electrònic. La ubicació no ha 
d’interrompre els fluxos d’entrada i d’eixida.

• En acabar l’espectacle, es recomana organitzar 
les eixides de l’auditori per files (cal anunciar-ho per 
megafonia i comptar amb l’ajuda de les hostesses) 
i també l’obertura de les portes que donen a la 
zona de les fonts per a evacuar més ràpidament, 
almenys quan hi haja prevista una afluència de 
públic important.

• • El Palau disposa de pantalles als accessos 
en què pot figurar la informació facilitada per 
l’organitzador per a afavorir la fluïdesa en les 
entrades. 

• Els espectadors han de romandre asseguts 
durant l’espectacle.

2. ALTRES MESURES QUE S’HAN 
DE TINDRE EN COMPTE EN ELS 
CONCERTS I ELS ESPECTACLES
Respecte de l’organització interna per a cantants i 
músics.

• El trasllat d’instruments, de cadires i de 
faristols l’ha de fer el personal de la banda o de la 
companyia.

• En la configuració de la zona d’interpretació 
musical o coral, lla separació mínima ha de ser de 
2 metres entre qualsevol dels membres i també 
entre els intèrprets i altres participants (director/a, 
abanderats/ades, ajudants per a passar les 
partitures...). Si no es pot garantir aquesta distància, 
s’han d’utilitzar mascaretes. 

• En el cas dels instruments de vent, de metall i 
amb embocadura, la distància mínima ha de ser de 
3 metres (aquest factor d’ús és prioritari i limitant). 
Si no es pogués mantindre aquesta distància, 
els organitzadors han d’explicar quines altres 
mesures alternatives reduirien el risc de contagi. En 
qualsevol cas, el Palau es reserva la possibilitat que 
l’esdeveniment no es faça al Palau. 

• Planificar la distribució i la ubicació dels 
instruments segons el repertori per a evitar els 
encreuaments d’intèrprets.
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La senyalística utilitzada a l’edifici pretén 
informar els organitzadors, els expositors 
i els assistents sobre les mesures 
higienicosanitàries i les recomanacions de 
les autoritats competents que han sigut 
implementades al Palau per a previndre el 
contagi davant la COVID-19. En aquest sentit, 
hem apostat per un disseny molt pràctic 
i visual, alhora que elegant, mitjançant la 
incorporació d’imatges i de fletxes de flux.

Àrea d’exposició/Vestibul

Cafeteria

Molls de càrrega

Sala polivalent 1

Sala polivalent 2

PLANTA 0

PLANTA 1

PLANTA 2

EL PALAU INFORMA 
SOBRE LES MESURES 
ADOPTADES A TRAVÉS 
D’UNA SENYALÍSTICA 
MODERNA I VISUAL
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Sota el lema «Un Palau Preparat en 
Seguretat», el Palau de Congressos ha elaborat 
una línia gràfica en la qual destaca el color 
blau, vinculat habitualment amb la idea de 
serenitat i de calma, a més de ser un dels 
colors més relacionats amb la protecció, sense 
deixar de banda el gris i taronja, presents al 
logotip.

Quant als textos, estan disponibles en tres 
idiomes (castellà, valencià i anglés) i s’ha 
prioritzat l’ús de cartelleria electrònica per 
a donar suport al nostre compromís amb 
la sostenibilitat. En aquells casos en què es 
complementa amb suports fora de línia, s’ha 
tingut en compte l’ús de material desinfectable 
per a garantir-ne la higienització diària. L’ús 
d’aquesta senyalística és compatible i amplia 
l’oferta d’espais a l’edifici susceptibles de 
ser personalitzats per cartelleria pròpia o 
patrocinis.

Si vol més informació sobre les possibilitats 
que li oferim, visite el nostre dossier de 
cartelleria i patrocinis.
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https://www.palcongres-vlc.com/uploads/servicios/DOSIER%20GENERAL%20DE%20CARTELER%C3%8DA.pdf
https://www.palcongres-vlc.com/uploads/servicios/DOSIER%20GENERAL%20DE%20CARTELER%C3%8DA.pdf
https://www.palcongres-vlc.com/uploads/servicios/DOSIER%20GENERAL%20DE%20CARTELER%C3%8DA.pdf
https://www.palcongres-vlc.com/uploads/servicios/patrocinios/Dosier-de-patrocinios.pdf
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C. PROTOCOL DE NETEJA GENERAL 

PLA D’ACTUACIÓ
Amb aquest procediment busquem reforçar el grau 
de desinfecció d’espais i de superfícies per tal d’evitar 
possibles contaminacions creuades per COVID-19, 
amb una atenció especial als elements comuns que 
són susceptibles d’un contacte continu.

Una bona desinfecció és crucial per a combatre el 
coronavirus, però abans de desinfectar és vital fer-hi 
una bona neteja. Aquest pla d’actuació és un annex 
al Pla Integral de Neteja del Palau de Congressos de 
València.

GESTIÓ DE RESIDUS
A les zones comunes hi ha punts d’higiene amb 
gel desinfectant i papereres per al rebuig de 
mascaretes, mocadors d’un sol ús, guants i EPI. 
Les papereres disposen de tapa i d’accionament no 
manual, amb una bossa doble interior. La recollida 
d’aquestes papereres de les zones d’ús comú es fa 
de tal manera que queden segellades.

PROTOCOL D’HIGIENITZACIÓ
ÀMBIT D’ACTUACIÓ I FREQÜÈNCIA

Comprén els focus que poden ser fonts de 
contaminació de virus mitjançant la higienització 
freqüent. En especial, i amb més freqüència, les 
superfícies que entren en contacte directe amb 
les mans de les persones per a eliminar o reduir 
la càrrega vírica que hi puga haver —sobretot 
a les zones comunes— i minimitzar la possible 
transmissió entre les persones.

Aquest protocol s’ha fet sobre la base de l’ACORD de 
19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de 
prevenció davant la COVID-19 [2020/4770] (DOGV 
núm. 8841 de 20.06.2020) 
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QUÈ ENTENEM PER 
«HIGIENITZACIÓ»?
• Neteja: es tracta d’eliminar residus visibles.

• Desinfecció: en aquest cas eliminem residus no 
visibles.

• Higienització: és la combinació de la neteja i la 
desinfecció.

QUÈ ENTENEM PER ELEMENTS 
COMUNS?
• Portes, poms de portes, manetes, baranes, 
interruptors i endolls.

• Torn d’accés, ascensors, botons d’ascensors, taulells 
de recepció i registres.

• Lavabos, aixetes i botó de càrrega del vàter.

• Taules, telèfons i teclats.

Les mesures de neteja s’estenen també, si escau, 
a les zones privades dels treballadors, com ara 
vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de 
descans, zona de venda automàtica, màquina de 
pagament del pàrquing…
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QUINS PRODUCTES S’USEN PER A 
LA DESINFECCIÓ?
Els productes químics utilitzats per a dur a terme 
la higienització pertanyen a la llista de viricides 
autoritzats a Espanya que han demostrat ser 
eficaços davant d’un virus, d’acord amb la norma 
UNE-EN14476 de la Subdirecció General de Sanitat 
Ambiental i Salut Laboral.
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D. PROTOCOL DE NETEJA I 
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AUDIOVISUALS

PROTOCOL DE NETEJA I DE 
DESINFECCIÓ D’EQUIPAMENTS 
AUDIOVISUALS  
Les pràctiques que veurem a continuació les han 
de seguir el personal que manege els equipaments 
audiovisuals, tant si pertany a la plantilla del Palau 
de Congressos de València com als seus proveïdors. 

Es contemplen pràctiques i usos d’índole personal, 
d’interactuació amb altres persones i de tractament 
i manipulació d’objectes, amb especial referència a 
la microfonia, pel fet de ser la gamma d’equips que 
presenten un risc més elevat.

MESURES HIGIENICOSANITÀRIES 
DEL PERSONAL TÈCNIC 
El personal tècnic ha d’usar sempre mascareta 
mentre estiga treballant. Hi ha dispensadors de 
gel hidroalcohòlic als accessos als controls tècnics 
i a les cametes dels escenaris. A més a més, a 
l’entrada de cada control tècnic hi ha una estora 
impregnada amb solució desinfectant. És obligatori 
que cada vegada que una persona entre al control 
tècnic, a més de portar la mascareta i de llavar-se 
les mans, trepitge l’estora adequadament per a 
desinfectar les soles del calçat.
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AUDIOVISUALS

PROCEDIMENTS D’ÚS DELS EQUIPS
MICROFONIA

· Es recomana l’ús d’un sol micròfon per orador per 
a evitar-ne la manipulació i l’ús compartit.

· Cal recórrer a l’ús combinat d’una espuma antipop 
i d’una cobertura a base de film de plàstic, sense 
tensar i sense orificis. El joc d’espuma i funda 
plàstica s’ha de canviar després de cada sessió.

· En el cas d’ús de micròfons sense fil de petaca 
amb càpsula de diadema (i degut a la morfologia de 
la càpsula), no es poden utilitzar els jocs de paquets 
combinats d’espuma i funda plàstica i cal procedir 
a CANVIAR TOTA LA CÀPSULA DE DIADEMA (en 
aquest cas, consulteu les condicions amb l’Àrea 
d’Operacions).

INTERCOMUNICADORS I EQUIPS DE TRADUCCIÓ 
SIMULTÀNIA (AURICULARS + RECEPTORS)

a) Intercomunicadors. És obligatori l’ús d’un sol 
INTERCOMUNICADOR per tècnic o orador. Cal 
evitar tant la manipulació com l’ús compartit de 
l’intercomunicador.

b) Auriculars i receptors de traducció simultània. 
A l’inici de cada sessió se subministra a cadascun 
dels usuaris un equip individual i intransferible, 

prèviament higienitzat. Al final de la sessió, el 
personal tècnic, degudament equipat, ha de recollir 
els equips que s’han utilitzat i ha d’higienitzar-los 
per als usos següents.

ORDINADORS I PASSADORS DE DIAPOSITIVES

Es recomana l’ús d’un únic ordinador per ponent o 
l’ús d’un únic passador de diapositives per ponent 
per tal d’evitar, sempre que siga possible, tant la 
manipulació com l’ús compartit dels passadors (si 
no és possible l’ús individual, consulteu-ho amb 
l’Àrea d’Operacions).

Els ordinadors i els passadors de diapositives que 
són propietat del Palau de Congressos es netegen 
després de cada sessió.

Per a més informació, contacteu amb l’Àrea 
d’Operacions.

SEGURETAT EN    
ESDEVENIMENTS
Protocol de prevenció 
en esdeveniments 

 https://www.palcongres-vlc.com/va/el-palau/equip
 https://www.palcongres-vlc.com/va/el-palau/equip
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AUDIOVISUALS

DESCRIPCIÓ DELS 
PROCEDIMENTS DE DESINFECCIÓ 
DELS EQUIPS
En general, els equips es netegen i es desinfecten 
després de cada ús. Això no obstant, per als equips 
que no admeten cap altre sistema de desinfecció 
que no siga la quarantena, s’habilitarà un espai amb 
aquesta finalitat.

Els mètodes de desinfecció són els següents:

- Petaca, cos, peu i reixeta dels micròfons, 
auriculars, intercoms, receptors, ordinadors, 
passadors…): agent desinfectant (isopropil). 

- Càpsules de diademes: quarantena.

- Espumes dels micròfons i reixetes de plàstic: aigua 
tèbia i sabó.

Per a més informació, contacteu amb l’Àrea 
d’Operacions.
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E. PROTOCOL DE RESTAURACIÓ 

MESURES HIGIENICOSANITÀRIES 
DEL PERSONAL DE CUINA
En el servici de restauració s’ha implementat 
un protocol de mesures específiques per a 
poder continuar oferint noves experiències 
gastronòmiques en un entorn segur. En 
aquest sentit, s’ha optat per garantir un servici 
individualitzat, atés per personal de suport i adaptat 
a les necessitats de cada esdeveniment. 

Gourmet Catering, el nostre aliat en restauració, ja té 
el segell Safe Tourism Certified que atorga l’Institut 
per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) ) i que 
certifica la implantació del Sistema de Prevenció de 
Riscos per a la Salut davant la COVID-19.
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EN QUÈ CONSISTEIXEN LES 
MESURES IMPLANTADES?
PERSONAL 

- Accés a les instal·lacions de manera escalonada i 
amb control de temperatura.

- Uniforme rentat diàriament i enfundat 
individualment.

- Ús obligatori de mascareta i guants durant 
l’activitat.

FORMAT DE SERVICIS

- Increment de la neteja durant el servici.

- Senyalització de distància de seguretat en punts 
clau.

DISSENY DE MENÚS I PRESENTACIÓ

- Servici individualitzat.

- Recomanació als assistents dels formats d’àpat 
fred i de menjar per a emportar-se.

- Parament i presentació sostenible segons els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

A. Mesures generals

B. Informació i senyalística 

C. Protocol de neteja general  

D. Protocol de neteja i de desinfecció 
d’equipaments audiovisuals

E. PROTOCOL DE RESTAURACIÓ

E. PROTOCOL DE RESTAURACIÓ 
SEGURETAT EN    
ESDEVENIMENTS
Protocol de prevenció 
en esdeveniments 
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