PROTOCOL DE LES
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
MUNICIPALS

SECCIÓ ESPORTS
ETAPA DE REPRESA- COVID
Agost 2020. Versió 2.

INDEX:
INTRODUCCIÓ: .............................................................................Pag. 1
CRITERIS GENERALS SEGURETAT I HIGIENE PELS USUARIS ......... Pag. 2
RESPONSABILITATS I RECOMANACIONS PER ENTITATS ............ Pag. 3-4
NORMES DE PREVENCIÓ I HIGIENE:




Prèvies l’obertura....................................................................Pag. 5
Durant la pràctica esportiva .....................................................Pag. 5
Després de la pràctica esportiva ...............................................Pag. 6

PAUTES D’ACTUACIÓ EN ZONES AMB PRESÈNCIA DE CASOS ......... Pag. 7

CÀLCUL DELS AFORAMENTS:




Pavellons esportius .................................................................Pag. 8
Camps de futbol i Pistes atletisme .............................................Pag. 9
Vestuaris ............................................................................. Pag. 10

NORMES D’ÚS:
 Pavelló Molí............................................................ Pag.
 Pavelló Municipal ................................................... Pag.
 Pavelló Pompeu ..................................................... Pag.
 Camp MunicipaL .................................................... Pag.
 Camp Molí ............................................................ Pag.
 Pistes Atletisme ..................................................... Pag.

11-12-13-14
15-16-17-18
19-20-21-22
23-24-25-26
27-28-29-30
31-32-33-34

AUTODECLARACIÓ RESONSABLE ............................................... ANNEX 1
COMUNICAT DE PARTITS .......................................................... ANNEX 2

INTRODUCCIÓ
En el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la COVID-19 i dins del
pla per a la transició cap a una nova normalitat, la Secretaria General de l’esport
i l’activitat física ha elaborat el PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT
ESPORTIU A CATALUNYA. Dins d’aquest Pla s’ha incorporat un Annex aprovat
pel comitè tècnic del PROCICAT que descriu les mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu dins la nova etapa de represa.
El contingut i les disposicions establertes en aquest Pla d’acció pot veure´s
modificat d’acord amb les condicions epidemiològiques dels diferents territoris
així com l’evolució de les mateixes condicions.
En aquest sentit, totes les persones practicants d’esport i activitat física, les
entitats organitzadores, així com els titulars de les instal·lacions esportives de
Catalunya han de regir-se per les normes establertes en aquest Pla i per les que
es dictin en el seu desplegament.
Aquest Pla estableix que el titular de cada instal·lació esportiva, sense distinció,
haurà de disposar i actuar d’acord amb un protocol propi que contempli les
normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja i desinfecció), així com mesures
de limitació d’accés, d’aforament, d’organització interna i de protecció dels
practicants, personal tècnic i professionals de la instal·lació en base a les
mesures dictades per les autoritats sanitàries així com l’administració esportiva.
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CRITERIS GENERALS DE SEGURETAT I HIGIENE
Per a tots els usuaris i practicants d’activitat esportiva
a. Prioritzar el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva
organitzada a instal·lacions a l’aire lliure garantint les mesures de
distanciament, seguretat i salut establertes.
b. La persona responsable de cada instal·lació i responsable de donar
compliment al protocol de seguretat, higiene, distanciament i
concentració de persones serà el conserge designat a la instal·lació en
cada torn horari.
c. Respectar les recomanacions escrites en els panells informatius i atendre
les instruccions verbals rebudes per part del conserge responsable de la
instal·lació.
d. Es prendrà la temperatura a tots els usuaris , així com a tots els
treballadors del departament d’Esports. En cas que aquesta persona sigui
simptomàtica (Febre > 37,3ºC o símptomes respiratoris,..)se li prohibirà
la pràctica esportiva i l’accés a la instal·lació esportiva. També es prohibirà
en cas que hagi estat en contacte estret d’una persona amb COVID-19.
e. Preservar la distància física interpersonal de seguretat de 1.5 metres, amb
l’equivalent de 2.5 m2 per persona.
f. La mascareta serà obligatòria durant les circulacions a l’interior de les
instal·lacions esportives.
g. Els i les esportistes i practicants d’esport i activitat física no hauran de
portar mascaretes quan desenvolupin la pràctica esportiva. Aquesta
exempció també es farà extensible a àrbitres, jutges i similars. En canvi,
hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es,
tècnics/ques, personal assistent, etc
h. Higiene i rentat freqüent de mans (aigua i sabó; solució hidroalcohòlica)
i. Desinfecció del material utilitzat, segons la normativa.

2

RESPONSABILITATS I RECOMANACIONS
Per les entitats i organitzadors d’activitats:
a. Per a totes les activitats s’haurà d’identificar una PERSONA
RESPONSABLE de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció
individual establertes en el Pla Sectorial així com a la Resolució
SLT/1429/2020. Aquest responsable serà l’interlocutor amb l’autoritat
sanitària en cas que sigui necessari. Aquest responsable haurà d’estar
present a l’activitat.
b. Elaborar un PROTOCOL D’ACTUACIÓ per reduir el risc de contagi amb
la identificació de les zones de risc. En aquest sentit, totes les federacions
i consells esportius com a organitzadors de competicions hauran
d’elaborar els seu propi protocol i es responsabilitzen del seu compliment.
Les entitats hauran d’elaborar un protocol propi per entrenaments i partits
oficials i un d’específic per l’organització de tornejos o partits que no
siguin de competició oficial.
c. Per esdeveniments rellevants pel que fa a número d’esportistes i àrea de
procedència dels participants, s’haurà d’elaborar un PROTOCOL
ESPECÍFIC i enviar-lo a la Secretaria General de l’esport per tal que sigui
validat pel PROCICAT.
d. Aquests protocols hauran de contenir un PLA D’ACTUACIÓ DAVANT UN
POSSIBLE CAS DE CONTAGI. En cas de l’aparició de símptomes
compatibles amb Covid, el responsable de l’activitat haurà de seguir les
pautes definides en aquest Pla d’actuació i s’haurà d’informar de manera
immediata a les autoritats sanitàries i a l’Ajuntament. Aquesta persona
s’abstindrà d’accedir a la instal·lació esportiva un mínim de 14 dies, així
com participar de les activitats esportives o físiques.
e. S’haurà de preveure l’establiment de GRUPS ESTABLES durant un
període de 14 dies tenint cura del contacte durant l’estabilització del grup.
Es recomana que per estabilitzar el grup s’iniciïn els entrenaments de
caràcter individual, per seguir en petits grups (màxim 5 persones), grups
mitjans (10 persones) i grups grans (15 esportistes o més).
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f. El protocol d’actuació ha de garantir la TRAÇABILITAT, identificant i
tenint control d’esportistes, organitzadors i públic per a cada activitat que
s’organitzi. Així, en el cas que hi hagi un possible resultat positiu, pugui
identificar-se amb major facilitat les persones amb les quals ha estat en
contacte i, així, aplicar el protocol de quarantena amb efectivitat per evitar
el contagi a gran escala.
g. Cada esportista/ entrenador/ monitor, etc...ha de presentar una
DECLARACIÓ RESPONSABLE a la seva entitat esportiva que certifiqui
que els darrers 14 dies no ha tingut cap simptomatologia compatible amb
la COVID-19, no ha donat positiu, no ha conviscut amb persones que ho
hagin estat ni ha tingut contacte estret amb persones infectades. Així
mateix, s’ha de comprometre a informar de qualsevol canvi en el seu estat
de salut per així mantenir actualitzada la vigència.
h. Les autodeclaracions de responsabilitat de cada integrant seran
custodiades per part de cada entitat esportiva i/o organitzador de
l’activitat i podrà ser requerida, en qualsevol moment que es consideri
oportú,
per part de l’Ajuntament i de les autoritats competents,
salvaguardant la protecció de dades personals dels usuaris i usuàries.
i. S’hauran de respectar les normes d’ús de cada instal·lació dictades per
l’Ajuntament de Lloret de Mar i adaptar el protocol propi de cada entitat
a les normes de la instal·lació on desenvolupi la seva activitat. Es
recomana esglaonar els horaris d’accés a instal·lacions esportives per
evitar una alta concentració de persones.
j. L’entitat haurà de garantir que els seus entrenadors/ monitors tinguin la
formació en seguretat i higiene Covid realitzada per la SGE.
k. Cada organitzador serà el responsable de prendre la temperatura a totes
les persones que hagin d’accedir a la instal·lació i portaran un registre
diari. Posaran en coneixement de l’Administració qualsevol indici que
obtinguin en quan a febre i/o símptomes possibles relacionats amb la
Covid-19.
l. Cada organitzador d’activitat haurà de signar una AUTODECLARACIÓ
DE RESPONSABILITAT on posarà en coneixement de l’Ajuntament de
Lloret que compleix amb totes les seves responsabilitats. (ANNEX 1)
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NORMES DE PREVENCIÓ I HIGIENE. NETEJA I DESINFECCIÓ
1. PRÈVIES A L’OBERTURA:


Neteja general de l’edifici, desinfecció d’espais i elements esportius i
manteniments rutinaris. Es disposa de protocol intern específic de neteja
i desinfecció. Aquest servei està adjudicat a l’empresa NDAVANT.



Instal·lació de panells i infografies informatives de les mesures d’higiene
bàsiques i essencials establertes pel departament de salut.



Disposició de gels hidroalcohòlics a l’accedir a les instal·lacions per la
neteja de mans a l’entrada i sortida.



Substitució d’assecadors de mans per dispensadors de paper i instal·lació
de papereres amb tapa i pedal.



Tenir a disposició desinfectants per a les rutines de neteja.



Establir espais de circulació en zones comunes per a minimitzar la
proximitat de les persones.



Assenyalar les limitacions físiques per espais d’espera i aforaments a
grada.

2. DURANT L’ACTIVITAT:


Renovació de l’aire dels espais mantenint la màxima aportació d’aire
exterior en els locals tancats, mitjançant ventilació natural. Es ventilaran
els espais com a mínim 3 vegades al dia durant 10 minuts.



Neteja i desinfecció dels elements, superfícies o zones d’ús més comú
que poden tenir més contacte amb les mans després del seu ús per part
de cada grup estable, com poden ser:
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o

Bancs habilitats pel canvi de calçat, cadires, porteries, poms de
portes, aixetes, baranes i altres superfícies, punts de contacte
freqüent i utensilis propis de la instal·lació.



Mantenir les portes obertes, allà o sigui possible, per tal d’evitar que
moltes persones toquin les manetes o tiradors.



Prohibir qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part
de la instal·lació esportiva.



Neteja i desinfecció continua dels lavabos i dotació de sabó i eixugamans
per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.

3. DESPRÉS DE L’ACTIVITAT DIÀRIA:


Es portarà a terme la neteja i desinfecció diària seguint les recomanacions
establertes per establiments, locals i espais exteriors de concurrència
humana.



Les tasques de neteja i desinfecció seran realitzades per l’empresa
externa que presta el servei de neteja rutinari i que intensificarà la neteja
i desinfecció en base a l’ocupació:
o
o
o

Neteja prèvia a les actuacions de desinfecció
S’intensificarà la neteja i desinfecció en aquelles zones d’ús més
comú que poden tenir més contacte amb les mans.
La periodicitat de la neteja i desinfecció es determinarà en funció
del trànsit i l’ocupació de la instal·lació.
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PAUTES D’ACTUACIÓ EN ZONES AMB PRESÈNCIA DE CASOS POSSIBLES,
PROBABLES O CONFIRMATS DE COVID-19:



En aquelles instal·lacions amb presència de casos possibles, probables o
confirmats de COVID-19 cal intensificar encara més les actuacions de
neteja i desinfecció d’acord amb les pautes 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’ús
individual.

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici del compliment de la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
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AFORAMENTS ESPORTISTES PER INSTAL.LACIONS ESPORTIVES INDOOR
PAVELLÓ MOLÍ

PISTA MULTIESPORTIVA

SALA

PISTA

MIDES

M2

ESPORT

M2/ PAX

AFORAMENT

A/B
A/B
C
GIMNÀS
GIMNÀS

20 X 40
20 X 40
13 X 20
7 X 15
7 X 15

800
800
260
105
105

BASQUET
FUTBOL SALA
RÍTMICA
ESTÀTIC
ESGRIMA

25
25
16
4
4

32
32
16

PISTA

MIDES

M2

ESPORT

M2/ PAX

AFORAMENT

20 X 40
20 X 20
20 X 20
4.5 x 8.5
4,25 X 10,75

800
400
400
38
45

BASQUET/ FUTSAL
RÍTMICA
BASQUET/ FUTSAL
RÍTMICA
KARATE

25
16
25
4
4

32
25
16

AFORAMENT 50%

13
13

PAVELLÓ POMPEU
PISTA MULTIESPORTIVA
MITJA PISTA
MITJA PISTA
SALA SUPERIOR
HALL SUPERIOR

"Vidre"

AFORAMENT 50%

5
11

PAVELLÓ MUNICIPAL
PISTA MULTIESPORTIVA
SALA JUDO
SALA TAEKWONDO
SALA KICK BOXING
SALA ESCOLETA

PISTA

MIDES

M2

ESPORT

M2/ PAX

AFORAMENT

800
105
120
136
250

BASQUET/PATINAT/HQ
JUDO
TAEKWONDO
KICK BOXING/ BOXA
PATINATGE/HOQUEI

25
4
4
4
25

32

SUPERIOR 1
SUPERIOR 2
SUPERIOR 3
SUPERIOR 4

20 X 40
7 X 15
20 X 6
12x10+ Ring
10 X 25

8

AFORAMENT 50%
13
15
17
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CÀLCUL AFORAMENTS CAMPS DE FUTBOL I PISTES ATLETISME
CAMP FUTBOL MUNICIPAL
ESPAI

MIDES

M2

ESPORT

M2/ PAX

AFORAMENT

CAMP

100 X 60

6000

FUTBOL

100

60

SALA INTERIOR

9 X 18

162

JUDO

4

ESPAI

MIDES

M2

ESPORT

M2/ PAX

AFORAMENT

CAMP

100 X 60

6000

FUTBOL

100

60

ESPAI

MIDES

M2

ESPORT

M2/ PAX

AFORAMENT

HERBA NATURAL

100 X 60

6000

FUTBOL/ ALTRES

100

60

7000

ATLETISME

100

70

108

ATLETISME/COND. FIS.

5

TERRENY DE JOC
SALA JUDO

AFORAMENT 50%
20

CAMP FUTBOL EL MOLÍ

TERRENY DE JOC

AFORAMENT 50%

PISTES D´ATLETISME

CAMP FUTBOL
PISTES D´ATLETISME
GIMNÀS

TARTAN+CARRER 9
SALA INTERIOR

6 X 18

AFORAMENT 50%
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CÀLCUL AFORAMENTS PISTES EXTERIORS COBERTES
PISTA EXTERIOR PAV. EL MOLÍ

PISTA MULTIESPORTIVA

ESPAI

MIDES

M2

ESPORT

M2/ PAX

AFORAMENT

PISTA

20 X 40

800

BASQUET

25

32

ESPAI

MIDES

M2

ESPORT

M2/ PAX

AFORAMENT

PISTA

20 X 40

800

PATINATGE/ HOQUEI

25

32

AFORAMENT 50%

CARPA PERE TORRENT
PISTA MULTIESPORTIVA

9

AFORAMENT 50%

CÀLCUL AFORAMENTS VESTUARIS
INSTAL.LACIÓ

VESTUARIS

MIDES

M2

M2 / PAX

AFORAMENT 50%

PAVELLÓ POMPEU

4

3,30 X 7,20

23

3

4

PAVELLÓ POMPEU

2
Arbitres

3,7 x 1,8

7

3

1

PAVELLÓ EL MOLÍ

8

4,9 X 4,9

24

3

4

4,9 x 1,3

6

3

1

2
Arbitres
4
( 1, 2, 5 i 6 )
3
( 3, 4 y 7 )
1
(8)
2
Arbitres

4,6 X 4,3

20

3

4

4,4 x 2, 9

13

3

2

4,9 X 4

20

3

4

1,9 x 2,2

4

3

1

CAMP FUTBOL EL MOLÍ

2

7,6 X 3,5

27

3

5

CAMP FUTBOL EL MOLÍ

2

6 X 4,15

25

3

4

CAMP FUTBOL EL MOLÍ

1
Arbitre

4,4 x 2,2

10

3

2

CAMP FUTBOL MUNICIPAL

1 ( Taronja )

6,5 x 4 + 3

29

3

5

CAMP FUTBOL MUNICIPAL

1 ( Verd )

5,7 x 4,5 + 4

30

3

5

CAMP FUTBOL MUNICIPAL

1 ( Blau )

7 x 6,5

46

3

8

CAMP FUTBOL MUNICIPAL

1 ( Vermell )

6,2 x 4,2

26

3

5

CAMP FUTBOL MUNICIPAL

1 ( Gris )

4,75 x 5

24

3

4

CAMP FUTBOL MUNICIPAL

1 ( Groc )

5,75 x 4,1

24

3

4

CAMP FUTBOL MUNICIPAL

1 ( Arbitre )

3 x 2,2 + 2

9

3

2

PISTES D´ATLETISME

4

3 X 5,60

17

3

3

PISTES D´ATLETISME

2

2,25 X 2,60

6

3

1

PISTES D´ATLETISME

1(5)

2,5 x 3,5

12

3

2

PAVELLO EL MOLÍ
PAVELLÓ MUNICIPAL
PAVELLÓ MUNICIPAL
PAVELLÓ MUNICIPAL
PAVELLÓ MUNICIPAL
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NORMES D’ÚS- PAVELLÓ DEL MOLÍ
1. ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ:


Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència a la zona
exterior del Pavelló (zona educació vial) respectant la distància
interpersonal de 1,5 metres.



Els esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada,
excepte el calçat esportiu que s’hauran de canviar a l’interior de la
instal·lació.



No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes. Es recomana portar un bidó
personal d’hidratació i una dessuadora per poder-se tapar un cop finalitzi
l’entrenament.

2. PRESA DE TEMPERATURA


Presa de temperatura dels entrenadors i participants per part del
responsable/entrenador de l’entitat.

3. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ


Accediran per la porta principal dreta aquells grups que entrenin a la pista
BiC



Accediran per la porta principal esquerra aquells grups que entrenin a la
pista A



Només podran accedir a la instal·lació els organitzadors de l’activitat i els
participants. La instal·lació romandrà tancada al públic.



El conserge s’encarregarà d’obrir i tancar les portes d’entrada i sortida i
només permetrà l’entrada i sortida conjunta del grup. Si algun esportista
arriba tard, el responsable de l’entitat haurà de sortir a buscar-lo i
prendre-li la temperatura.
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Entrada a la instal·lació per la porta principal de manera gradual per no
coincidir amb altres grups de convivència. El primer que acabi de
comprovar les temperatures podrà accedir a la instal·lació.



Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup per tal que puguin
accedir amb el seu responsable, ja que no es podrà accedir
individualment.



Neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que la instal·lació
posa a disposició dels usuaris al hall d’entrada.



Caldrà que les persones que accedeixin al recinte evitin tocar zones de
contacte comú, tals com baranes, poms de porta, parets...

4. ACCÉS ALS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS





PISTA A: Accés passadís exterior esquerra
PISTA B: Accés passadís exterior dreta
PISTA C: Accés passadís exterior dreta
GIMNÀS: Accés passadís exterior dreta

5. ABANS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


S’habilitaran bancs als passadissos d’accés als diferents espais esportius
perquè els esportistes i entrenadors es canviïn el calçat de carrer per
calçat esportiu. (Obligat compliment).



En el cas de menors no autònoms que portin el calçat esportiu posat de
casa, el responsable de l’entitat haurà de desinfectar les soles del calçat
amb esprai desinfectant abans d’entrar al terreny de joc o sala esportiva.



Les bosses/motxilles s’hauran de deixar al lateral del terreny de joc. No
podran apilar-se, cadascuna haurà de tenir el seu espai.



Els participants es podran treure la mascareta per fer l’activitat física però
la persona responsable l’haurà de dur en tot moment.
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6. DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


Els usuaris hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al
llarg de la pràctica esportiva. Cada entitat haurà de garantir que els
esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques pertinents i que
s’utilitzen correctament.



En cas que es vagi al lavabo, cal desinfectar-se les mans abans i després.

7. ACCÉS ALS SERVEIS (WC)


Només podrà accedir al lavabo 1 persona.






PISTA A: Lavabo àrbitre A
PISTA B: Lavabo àrbitre B
PISTA C: Lavabo àrbitre B
GIMNÀS: Lavabo vestuari 8

8. DESPRÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA


Cada entitat al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el
material. En cas que un entrenador tingui dos sessions d’entrenament
seguides també ha de desinfectar el material.



En el cas de l’ús del gimnàs, s’haurà de portar una tovallola o esterilla
pròpia, si s’utilitzen les esterilles o material de la instal·lació s’haurà de
desinfectar després del seu ús.



L’entitat que utilitzi el gimnàs del Pavelló Molí serà la responsable de
passar la mopa amb desinfectant després del seu ús. Es dotarà a l’entitat
del material necessari per la desinfecció.

9. SORTIDA DE L’ACTIVITAT


S’haurà de respectar l’horari d’acabament amb molta puntualitat ja
que la sortida haurà de ser conjunta i esglaonada per no coincidir amb
altres grups



S’habilitaran bancs a la sortida de cada pista perquè els esportistes i
entrenadors es canviïn el calçat esportiu.
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10.

PISTA A: porta cantonada pista, direcció a porta d’emergència A
PISTA B: porta cantonada pista, direcció a porta d’emergència B
PISTA C: : Passadís interior, direcció a porta d’emergència B
GIMNÀS: Sala reunions, direcció a porta d’emergència B

AFORAMENTS PAVELLÓ MOLÍ:



A les entrades de les instal·lacions hi haurà rètols indicatius amb
informació dels aforaments màxims permesos.



Els aforaments permesos als diferents espais esportius i zones comunes
són els següents:

PISTA A/B
PISTA A/B
PISTA C
SALA GIMNÀS
VESTUARI 1
VESTUARI 2
VESTUARI 3
VESTUARI 4
VESTUARI 5
VESTUARI 6
VESTUARI 7
VESTUARI 8
VESTUARI ÀRBITRE
VESTUARI ÀRBITRE

BASQUET/FUTSAL/VOLEI
RÍTMICA
RÍTMICA
ACTIVITAT ESTÀTICA

LAVABOS WC

32 PERSONES
50 PERSONES
16 PERSONES
13 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
1 PERSONA
1 PERSONA
1 PERSONA
120 PERSONES

GRADES
DISPOSICIÓ

1XX1
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NORMES D’ÚS- PAVELLÓ POMPEU FABRA

1. ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ:


Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència a la zona
exterior del Pavelló respectant la distància interpersonal de 1,5 metres.



Els esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada,
excepte el calçat esportiu que s’hauran de canviar a l’interior de la
instal·lació.



No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes. Es recomana portar un bidó
personal d’hidratació i una dessuadora per poder-se tapar un cop finalitzi
l’entrenament.

2. PRESA DE TEMPERATURA


Presa de temperatura dels entrenadors i participants per part del
responsable/entrenador de l’entitat.

3. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ


Accés per la porta principal



Només podran accedir a la instal·lació els organitzadors de l’activitat i els
participants. La instal·lació romandrà tancada al públic.



El conserge s’encarregarà d’obrir i tancar les portes d’entrada i sortida i
només permetrà l’entrada i sortida conjunta del grup. Si algun esportista
arriba tard, el responsable de l’entitat haurà de sortir a buscar-lo i
prendre-li la temperatura.



Entrada a la instal·lació de manera gradual per no coincidir amb altres
grups de convivència. El primer que acabi de comprovar les temperatures
podrà accedir a la instal·lació.



Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup per tal que puguin
accedir amb el seu responsable, ja que no es podrà accedir
individualment.
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Neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que la instal·lació
posa a disposició dels usuaris al hall d’entrada.



Caldrà que les persones que accedeixin al recinte evitin tocar zones de
contacte comú, tals com baranes, poms de porta, parets...

4. ACCÉS ALS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS




PISTA: Accés porta principal annexa a consergeria
HALL SUPERIOR: Accés escala zona esquerra del hall
SALA VIDRE:
Accés des de pista: Travessar vestuari verd direcció escala fins pis al
superior.
Accés des de l’exterior: Passadís exterior vestuaris fins escala direcció pis
superior.

5. ABANS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


S’habilitaran bancs al hall del pavelló i al pis superior perquè els
esportistes i entrenadors es canviïn el calçat de carrer per calçat esportiu.
(Obligat compliment).



En el cas de menors no autònoms que portin el calçat esportiu posat de
casa, el responsable de l’entitat haurà de desinfectar les soles del calçat
amb esprai desinfectant abans d’entrar al terreny de joc o sala esportiva.



Les bosses/motxilles s’hauran de deixar al lateral del terreny de joc. No
podran apilar-se, cadascuna haurà de tenir el seu espai.



Els participants es podran treure la mascareta per fer l’activitat física però
la persona responsable l’haurà de dur en tot moment.

6. DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


Els usuaris hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al
llarg de la pràctica esportiva. Cada entitat haurà de garantir que els
esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques pertinents i que
s’utilitzen correctament.
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En cas que es vagi al lavabo, cal desinfectar-se les mans abans i després.

7. ACCÉS ALS SERVEIS (WC)


Només podrà accedir al lavabo 1 persona.






PISTA SENCERA: Lavabo Vestuari verd
PISTA 1: Lavabo Vestuari verd
PISTA 2: Lavabo Vestuari vermell
HALL SUPERIOR: Lavabo pis superior

8. DESPRÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA


Cada entitat al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el
material, en cas que un entrenador tingui dos sessions d’entrenament
seguides també ha de desinfectar el material.



En el cas de l’ús del gimnàs, s’haurà de portar una tovallola o esterilla
pròpia, si s’utilitzen les esterilles o material de la instal·lació s’haurà de
desinfectar després del seu ús.

9. SORTIDA DE L’ACTIVITAT


S’haurà de respectar l’horari d’acabament amb molta puntualitat ja
que la sortida haurà de ser conjunta i esglaonada per no coincidir amb
altres grups



S’habilitaran bancs a la sortida de la pista perquè els
entrenadors es canviïn el calçat esportiu.



PISTA SENCERA: : sortida zona paret finestres, direcció a porta
d’emergència
PISTA 1: zona pista paret finestres, direcció a porta d’emergència
PISTA 2: zona pista paret vestuaris, direcció a porta d’emergència
SALA VIDRE: Escala posterior direcció vestuari verd a paret vestuaris
direcció porta d’emergència
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esportistes i

10.

AFORAMENTS PAVELLÓ POMPEU FABRA



A les entrades de les instal·lacions hi haurà rètols indicatius amb
informació dels aforaments màxims permesos.



Els aforaments permesos als diferents espais esportius i zones comunes
són els següents:

PISTA CENTRAL

BASQUET/FUTSAL

32 PERSONES

PISTA CENTRAL

RÍTMICA

50 PERSONES

HALL SUPERIOR
SALA VIDRE SUPERIOR

KARATE
ACTIVITAT ESTÀTICA

11 PERSONES
5 PERSONES

VESTUARI VERD

4 PERSONES

VESTUARI BLAU

4 PERSONES

VESTUARI VERMELL

4 PERSONES

VESTUARI GROC

4 PERSONES

VESTUARI ÀRBITRE

1 PERSONA

LAVABOS WC

1 PERSONA
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NORMES D’ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL
1. ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ:


Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència a la zona
exterior del Pavelló respectant la distància interpersonal de 1,5 metres.



Els esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada,
excepte el calçat esportiu que s’hauran de canviar a l’interior de la
instal·lació.



No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes. Es recomana portar un bidó
personal d’hidratació i una dessuadora per poder-se tapar un cop finalitzi
l’entrenament.

2. PRESA DE TEMPERATURA


Presa de temperatura dels entrenadors i participants per part del
responsable/entrenador de l’entitat.

3. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ


Accés per la porta principal



Només podran accedir a la instal·lació els organitzadors de l’activitat i els
participants. La instal·lació romandrà tancada al públic.



El conserge s’encarregarà d’obrir i tancar les portes d’entrada i sortida i
només permetrà l’entrada i sortida conjunta del grup. Si algun esportista
arriba tard, el responsable de l’entitat haurà de sortir a buscar-lo i
prendre-li la temperatura.



Entrada a la instal·lació de manera gradual per no coincidir amb altres
grups de convivència. El primer que acabi de comprovar les temperatures
podrà accedir a la instal·lació.



Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup per tal que puguin
accedir amb el seu responsable, ja que no es podrà accedir
individualment.
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Neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que la instal·lació
posa a disposició dels usuaris al hall d’entrada.



Caldrà que les persones que accedeixin al recinte evitin tocar zones de
contacte comú, tals com baranes, poms de porta, parets...

4. ACCÉS ALS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS






PISTA PRINCIPAL: Accés porta principal direcció passadís grada dreta
PISTA SUPERIOR KICK BOXING: Accés porta principal direcció escala
esquerra
PISTA SUPERIOR PATINS: Accés porta principal direcció escala dreta
PISTA SUPERIOR JUDO: Accés porta principal direcció escala dreta
travessant la graderia per la zona superior
PISTA SUPERIOR TAEKWON-DO: Accés porta principal direcció escala
esquerra travessant la graderia per la zona superior

5. ABANS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


S’habilitaran zones perquè els esportistes i entrenadors es canviïn el
calçat de carrer per calçat esportiu. (Obligat compliment).







PISTA
PISTA
PISTA
PISTA
PISTA



En el cas de menors no autònoms que portin el calçat esportiu posat de
casa, el responsable de l’entitat haurà de desinfectar les soles del calçat
amb esprai desinfectant abans d’entrar al terreny de joc o sala esportiva.



Les bosses/motxilles s’hauran de deixar al lateral del terreny de joc. No
podran apilar-se, cadascuna haurà de tenir el seu espai.



Els participants es podran treure la mascareta per fer l’activitat física però
la persona responsable l’haurà de dur en tot moment.

PRINCIPAL: Bancs habilitats al lateral dret de la pista
SUPERIOR KICK BOXING: Dins la mateixa sala
SUPERIOR PATINS: Dins la mateixa sala
SUPERIOR JUDO: Dins la mateixa sala
SUPERIOR TAEKWON-DO: Dins la mateixa sala
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6. DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


Els usuaris hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al
llarg de la pràctica esportiva. Cada entitat haurà de garantir que els
esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques pertinents i que
s’utilitzen correctament.



En cas que es vagi al lavabo, cal desinfectar-se les mans abans i després.

7. ACCÉS ALS SERVEIS (WC)


Només podrà accedir al lavabo 1 persona.

8. DESPRÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA


Cada entitat al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el
material, en cas que un entrenador tingui dos sessions d’entrenament
seguides també ha de desinfectar el material.

9. SORTIDA DE L’ACTIVITAT


S’haurà de respectar l’horari d’acabament amb molta puntualitat ja que
la sortida haurà de ser conjunta i esglaonada per no coincidir amb altres
grups.



S’utilitzaran les mateixes zones pel canvi de calçat esportiu i circulacions,
excepte per la pista central que s’habilitaran bancs a la zona contrària de
l’entrada.



Totes les sortides es realitzaran per la porta d’emergència lateral
(Carpa)
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10.

AFORAMENTS PAVELLÓ MUNICIPAL



A les entrades de les instal·lacions hi haurà rètols indicatius amb
informació dels aforaments màxims permesos.



Els aforaments permesos als diferents espais esportius i zones comunes
són els següents:

PISTA PRINCIPAL
SALA JUDO/TAIJITSU
SALA TAEKWONDO
SALA KICK BOXING
SALA ESCOLETA
VESTUARI 1
VESTUARI 2
VESTUARI 3
VESTUARI 4
VESTUARI 5
VESTUARI 6
VESTUARI 7
VESTUARI 8
VESTUARI ARBITRE
VESTUARI ARBITRE

32
13
15
17
10
4
4
2
2
4
4
2
4
1
1

GRADA DRETA
DISPOSICIÓ

151 PERSONES
1 XX1
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PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONA
PERSONA

NORMES D’ÚS- CAMP FUTBOL MUNICIPAL

1. ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ:


Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència a la zona
exterior del camp de futbol (Plaça dels braus) respectant la distància
interpersonal de 1,5 metres.



Els esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada,
excepte el calçat esportiu que s’hauran de canviar a l’interior de la
instal·lació.



No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes. Es recomana portar un bidó
personal d’hidratació i una dessuadora per poder-se tapar un cop finalitzi
l’entrenament.

2. PRESA DE TEMPERATURA


Presa de temperatura dels entrenadors i participants per part del
responsable/entrenador de l’entitat.

3. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ


S’accedirà per la porta corredissa de ferro del Carrer Mestres



Només podran accedir a la instal·lació els organitzadors de l’activitat i els
participants. La instal·lació romandrà tancada al públic.



El conserge s’encarregarà d’obrir i tancar les portes d’entrada i sortida i
només permetrà l’entrada i sortida conjunta del grup. Si algun esportista
arriba tard, el responsable de l’entitat haurà de sortir a buscar-lo i
prendre-li la temperatura.



Entrada a la instal·lació de manera gradual per no coincidir amb altres
grups de convivència. El primer que acabi de comprovar les temperatures
podrà accedir a la instal·lació.
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Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup per tal que puguin
accedir amb el seu responsable, ja que no es podrà accedir
individualment.



Neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que la instal·lació
posa a disposició dels usuaris al costat de la porta d’entrada.



Caldrà que les persones que accedeixin al recinte evitin tocar zones de
contacte comú, tals com baranes, poms de porta, parets...

4. ACCÉS ALS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS


CAMP 1 ESQUERRA: Accés grada lateral esquerra pel canvi de calçat i
entrada al camp per l’accés central



CAMP 2 DRETA: Accés grada lateral dreta pel canvi de calçat i entrada al
camp per l’accés central



SALA JUDO: Accés per la porta habitual de l’edifici

5. ABANS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


Els esportistes i entrenadors s’hauran de canviar el calçat de carrer per
calçat esportiu. (Obligat compliment).



En el cas de menors no autònoms que portin el calçat esportiu posat de
casa, el responsable de l’entitat haurà de desinfectar les soles del calçat
amb esprai desinfectant abans d’entrar al terreny de joc o sala esportiva.



Les bosses/motxilles s’hauran de deixar al lateral del terreny de joc. No
podran apilar-se, cadascuna haurà de tenir el seu espai.



Els participants es podran treure la mascareta per fer l’activitat física però
la persona responsable l’haurà de dur en tot moment.
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6. DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


Els usuaris hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al
llarg de la pràctica esportiva. Cada entitat haurà de garantir que els
esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques pertinents i que
s’utilitzen correctament.



En cas que es vagi al lavabo, cal desinfectar-se les mans abans i després.

7. ACCÉS ALS SERVEIS (WC)


Només podrà accedir al lavabo 1 persona.

8. DESPRÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA


Cada entitat al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el
material, en cas que un entrenador tingui dos sessions d’entrenament
seguides també ha de desinfectar el material.



En el cas de l’ús del gimnàs, s’haurà de portar una tovallola o esterilla
pròpia, si s’utilitzen les esterilles o material de la instal·lació s’haurà de
desinfectar després del seu ús.

9. SORTIDA DE L’ACTIVITAT


S’haurà de respectar l’horari d’acabament amb molta puntualitat ja
que la sortida haurà de ser conjunta i esglaonada per no coincidir amb
altres grups



La sortida de la instal·lació es realitzarà per la zona contrària a
l’entrada (Avinguda Vila de Tossa)



El canvi de calçat es realitzarà a la zona de les banquetes
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10.

AFORAMENTS CAMP FUTBOL MUNICIPAL



A les entrades de les instal·lacions hi haurà rètols indicatius amb
informació dels aforaments màxims permesos.



Els aforaments permesos als diferents espais esportius i zones comunes
són els següents:

CAMP FUTBOL
SALA JUDO
VESTUARI TARONJA
VESTUARI VERD
VESTUARI BLAU
VESTUARI VERMELL
VESTUARI GRIS
VESTUARI GROC
VESTUARI ÀRBITRE

60 PERSONES
20 PERSONES
5 PERSONES
5 PERSONES
8 PERSONES
5 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
2 PERSONES

LAVABOS WC
GRADES
DISPOSICIÓ

1 PERSONA
180 PERSONES
1X X X 1
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NORMES D’ÚS- CAMP FUTBOL MOLÍ

1. ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ:


Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència a la zona
exterior del camp de futbol (zona Rieral) respectant la distància
interpersonal de 1,5 metres.



Els esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada,
excepte el calçat esportiu que s’hauran de canviar a l’interior de la
instal·lació.



No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes. Es recomana portar un bidó
personal d’hidratació i una dessuadora per poder-se tapar un cop finalitzi
l’entrenament.

2. PRESA DE TEMPERATURA


Presa de temperatura dels entrenadors i participants per part del
responsable/entrenador de l’entitat.

3. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ


S’accedirà per la porta principal de l’Avinguda del Rieral



Només podran accedir a la instal·lació els organitzadors de l’activitat i els
participants. La instal·lació romandrà tancada al públic.



El conserge s’encarregarà d’obrir i tancar les portes d’entrada i sortida i
només permetrà l’entrada i sortida conjunta del grup. Si algun esportista
arriba tard, el responsable de l’entitat haurà de sortir a buscar-lo i
prendre-li la temperatura.



Entrada a la instal·lació de manera gradual per no coincidir amb altres
grups de convivència. El primer que acabi de comprovar les temperatures
podrà accedir a la instal·lació.
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Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup per tal que puguin
accedir amb el seu responsable, ja que no es podrà accedir
individualment.



Neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que la instal·lació
posa a disposició dels usuaris al costat de la porta d’entrada.



Caldrà que les persones que accedeixin al recinte evitin tocar zones de
contacte comú, tals com baranes, poms de porta, parets...

4. ACCÉS ALS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS


CAMP 1 ESQUERRA: Accés seients grada esquerra pel canvi de calçat i
entrada al camp per l’accés central.



CAMP 2 DRETA: Accés seients grada dreta pel canvi de calçat i entrada al
camp per l’accés situat davant dels vestuaris.

5. ABANS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


Els esportistes i entrenadors s’hauran de canviar el calçat de carrer per
calçat esportiu. (Obligat compliment).



En el cas de menors no autònoms que portin el calçat esportiu posat de
casa, el responsable de l’entitat haurà de desinfectar les soles del calçat
amb esprai desinfectant abans d’entrar al terreny de joc.



Les bosses/motxilles s’hauran de deixar al lateral del terreny de joc. No
podran apilar-se, cadascuna haurà de tenir el seu espai.



Els participants es podran treure la mascareta per fer l’activitat física però
la persona responsable l’haurà de dur en tot moment.

6. DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


Els usuaris hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al
llarg de la pràctica esportiva. Cada entitat haurà de garantir que els
esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques pertinents i que
s’utilitzen correctament.
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En cas que es vagi al lavabo, cal desinfectar-se les mans abans i després.

7. ACCÉS ALS SERVEIS (WC)


Només podrà accedir al lavabo 1 persona.

8. DESPRÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA


Cada entitat al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el
material, en cas que un entrenador tingui dos sessions d’entrenament
seguides també ha de desinfectar el material.

9. SORTIDA DE L’ACTIVITAT


S’haurà de respectar l’horari d’acabament amb molta puntualitat ja
que la sortida haurà de ser conjunta i esglaonada per no coincidir amb
altres grups



La sortida de la instal·lació es realitzarà per la zona contrària a
l’entrada (Avinguda Vidreres)



El canvi de calçat es realitzarà:
Camp 1: a la zona de banquetes
Camp 2: a la zona de grada lateral del Pavelló del Molí.
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11.

AFORAMENTS CAMP FUTBOL MOLÍ



A les entrades de les instal·lacions hi haurà rètols indicatius amb
informació dels aforaments màxims permesos.



Els aforaments permesos als diferents espais esportius i zones comunes
són els següents:

CAMP FUTBOL
VESTUARI 1
VESTUARI 2
VESTUARI 3
VESTUARI 4
VESTUARI ÀRBITRE

60 PERSONES
5 PERSONES
4 PERSONES
4 PERSONES
5 PERSONES
2 PERSONES

LAVABOS WC
GRADES

1 PERSONA
85 PERSONES

DISPOSICIÓ

1XX1XX1
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NORMES D’ÚS- PISTES SD’ATLETISME

1. ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ:
ACTIVITAT ORGANITZADA:


Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència a la zona
exterior del camp de futbol (zona Rieral) respectant la distància
interpersonal de 1,5 metres.



No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes. Es recomana portar un bidó
personal d’hidratació i una dessuadora per poder-se tapar un cop finalitzi
l’entrenament.
ACTIVITAT INDIVIDUAL:



Arribada amb mascareta fins a la zona del hall de la instal·lació respectant
la distància interpersonal.



Registre de dades de contacte per part del personal de la instal·lació.

2. PRESA DE TEMPERATURA:
ACTIVITAT ORGANITZADA:


Presa de temperatura dels entrenadors i participants per part del
responsable/entrenador de l’entitat.
ACTIVITAT INDIVIDUAL:



Presa de temperatura de l’esportista per part del personal de la instal·lació

3. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ


S’accedirà per la porta principal de l’Avinguda del Rieral número 16, part
dreta de l’accés.
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Només podran accedir a la instal·lació els esportistes i entrenadors. La
instal·lació romandrà tancada al públic.



En activitats organitzades només permetrà l’entrada i sortida conjunta del
grup. Si algun esportista arriba tard, el responsable de l’entitat haurà de
sortir a buscar-lo i prendre-li la temperatura. Caldrà puntualitat per part
dels integrants de cada grup per tal que puguin accedir amb el seu
responsable, ja que no es podrà accedir individualment.



Entrada a la instal·lació de manera gradual per no coincidir amb altres
grups de convivència. El primer que acabi de comprovar les temperatures
podrà accedir a la instal·lació.



Neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que la instal·lació
posa a disposició dels usuaris al costat de la porta d’entrada.



Caldrà que les persones que accedeixin al recinte evitin tocar zones de
contacte comú, tals com baranes, poms de porta, parets...

4. ACCÉS ALS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS


PISTA: Accés directe des del hall.



CAMP FUTBOL: Accés als bancs habilitats als laterals de l’entrada pel canvi
de calçat i entrada al camp per l’accés central.



GIMNÀS: Accés des del hall al passadís interior esquerre prèvia
autorització del conserge.



Les bosses/motxilles s’hauran de deixar al lateral del terreny de joc. No
podran apilar-se, cadascuna haurà de tenir el seu espai.



Els participants es podran treure la mascareta per fer l’activitat física però
la persona responsable l’haurà de dur en tot moment.

5. DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA:


Els usuaris hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al
llarg de la pràctica esportiva. Cada entitat haurà de garantir que els
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esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques pertinents i que
s’utilitzen correctament.


En cas que es vagi al lavabo, cal desinfectar-se les mans abans i després.

6. ACCÉS ALS SERVEIS (WC)


Només podrà accedir al lavabo 1 persona.

7. DESPRÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA


Cada entitat al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el
material, en cas que un entrenador tingui dos sessions d’entrenament
seguides també ha de desinfectar-lo.



En el cas de l’ús del gimnàs, s’hauran de portar 2 tovalloles, una pels
aparells i una per la suor. Els aparells s’hauran de desinfectar després del
seu ús.

8. SORTIDA DE L’ACTIVITAT


En cas d’activitats organitzades s’haurà de respectar l’horari
d’acabament amb molta puntualitat ja que la sortida haurà de ser
conjunta i esglaonada per no coincidir amb altres grups



La sortida de la instal·lació es realitzarà per la zona d’entrada esquerre

33

9. AFORAMENTS PISTES ATLETISME


A les entrades de les instal·lacions hi haurà rètols indicatius amb
informació dels aforaments màxims permesos.



Els aforaments permesos als diferents espais esportius i zones comunes
són els següents:

CAMP FUTBOL
PISTES D´ATLETISME (TARTAN)
GIMNÀS
VESTUARI 1
VESTUARI 2
VESTUARI 3
VESTUARI 4
VESTUARI 5
VESTUARI MONITOR A
VESTUARI MONITOR B
GRADES
DISPOSICIÓ
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60
70
11
3
3
3
3
2
1
1
140

PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
1X X X 1

ANNEX 1. DECLARACIÓ AUTORESPONSABILITAT
MODEL D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE MESURES QUE REGIRAN EL
DESENVOLUPAMENT DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FISICA DURANT
L’ETAPA DE REPRESA
EN/NA........................................................................
DNI/NIE

amb

núm.

de

............................
Actuant com a president/a de:
l’entitat......................................................................... amb núm. de CIF
............................................a l’empara de les de les facultats que li
confereixen els estatuts de l’entitat.
D’acord amb la Resolució SLT/1429/2020 del 18 de juny del Departament de
Salut que regula la situació actual de represa,
Dono compliment sota la meva responsabilitat al següent:
⬜ Declaració responsable de que les persones integrants de la meva
entitat ( membres i associats) no formen part de grups de risc o
conviuen amb grups de risc.
⬜ Declaració responsable conforme en els arxius de l’entitat que
presideixo, consta declaració jurada dels associats/ persona
responsable de l’associat (en cas de menors d’edat) conforme
accepten la participació en l’activitat esportiva pròpia del Club, es
responsabilitzen en complir les condicions de participació i expressen
la responsabilitat davant la possibilitat de contagi pel Covid-19.
⬜ Declaració responsable de garantir la traçabilitat dels grups
estables i dels esportistes que hi participin mitjançant la
protocol·lització de les mesures que permetin identificar els
esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus
possibles contactes de risc.
⬜ Declaració jurada de compromís de revisió diària de l’estat de salut
(simptomatologia, temperatura, etc) i raó de l’absència dels
esportistes. I deixar constància en els arxius corresponents.

⬜ Declaració jurada conforme , com a entitat promotora de l’activitat,
es compleix amb els compromisos i obligacions legalment establerts.
⬜ Declaració d’haver llegit i acceptat els protocols proporcionats per
l’administració local sobre l’adaptació de l’activitat a la COVID-19.
⬜ Declaració responsable de controlar i complir amb l’aforament
màxim establert per l’administració local essent responsable l’entitat
de les possibles sancions que es puguin produir per incompliment de
les mesures establertes.
⬜ Declaració responsable comprometent-se a lliurar a requeriment de
l’administració local, tota aquella documentació necessària i
justificació que es sol·liciti en els controls aleatoris que l’Ajuntament
de Lloret i/o autoritats competents realitzin.
⬜ Declaració responsable conforme l’entitat disposa de personal que
s’ha format com a responsable de prevenció i higiene.
⬜ Declaro que la persona de contacte designada per l’entitat és:

amb número de telèfon de contacte al mòbil :

I, perquè consti, signo la present

a....................................., ..........de................................de .................

Signatura:

ANNEX 2. COMUNICACIÓ CELEBRACIÓ DE PARTITS

Entitat
Persona Responsable
Compliment Mesures
Instal∙lació Esportiva
Data:
Hora inici:
Hora Fi:
Partit Amistós: 

Partit Oficial: 

Equip Local:
Equip Visitant:
Categoria:
Hora entrada Equip Local:
Hora entrada Equip Visitant:
Accés Públic: (En cas afirmatiu, l’entitat és la responsable del control de la traçabilitat)
Sí  No 
Accés Vestuaris: (Només en el cas de celebrar‐se a última hora)
Sí  No 
Tots els partits o torneigs amistosos en què participin clubs federats hauran de ser
autoritzats de forma prèvia per la Federació corresponent i dirigits per un àrbitre designat
pel Comitè Tècnic d’Àrbitres.
L’organitzador haurà de disposar i aportar el protocol que vetlli per evitar el risc de contagi
per la COVID‐19, dur un registre de persones participants i garantir que es compleixin les
mesures establertes en el Pla d’Acció pel Desconfinament esportiu de Catalunya.

