
 
 
PROTOCOL REOBERTURA EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS. 
INICI ENTRENAMENTS FASE DE REPRESA. 
 
1. INTRODUCCIÓ.  

 
 El següent document esdevé una guia per establir unes mesures de seguretat, neteja i 

desinfecció que s’hauran de seguir per fer ús dels espais esportius: del Pavelló de Can Pons, 

Poliesportiu de Can Delfí, CEM Can Delfí, Camp de Futbol, Escola de Dansa, Bouler 

l’Escorxador, Sala de Judo, Sala d’Aikido, Petanca i Penya Barcelonista durant l’inici 

d’entrenaments i classes per part de les entitats esportives d’Arbúcies. 

Aquest document es regeix pel Pla d’acció pel desconfinament esportiu a Catalunya 

(Presidència de la Generalitat) aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc durant el juny de 2020 

(Fase represa). 

 
2.  REOBERTURA EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS.  

 
L’equip de Govern, sota les normatives establertes pel Departament de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya i la secretaria general de l’Esport, va acordar tornar a obrir els 

equipaments municipals esportius, durant el mes de juny i juliol per a portar a terme classes de 

dansa i entrenaments de patinatge, bàsquet i tennis taula. El mes de juliol si van afegir els 

campus esportius per a infants menors de 18 anys, per part de les entitats esportives 

d’Arbúcies que es detallen a continuació: Escola de Futbol Arbúcienca, Club Tennis Arbúcies i 

Club Bàsquet Arbúcies. 

La voluntat política és donar continuïtat a l’activitat física i esportiva de les entitats mitjançant 

entrenaments de pretemporada durant el mes d’agost. A partir del mes de setembre es 

donaria per iniciada la temporada esportiva 2020-2021. 

 
3. PROTOCOLS ESPECÍFICS  

 
Cada entitat esportiva haurà de presentar el seu propi protocol que regirà durant l’activitat 

que organitzen. Aquest protocols s’adjuntaran a aquest document. 

 
4. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: PAVELLÓ I SALES DE CAN PONS I CAN DELFÍ, CAMP DE 
FUTBOL, BOULER L’ESCORXADOR , PETANCA, PENYA BARCELONISTA, ESCOLA DE DANSA I 
CEM CAN DELFÍ. 
 
Mesures informatives i de prevenció Covid19  
 
1) Es disposa visiblement per a les persones usuàries així com treballadors/es, de qualsevol 
espai practicable panels i iconografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i 
essencials establertes pel departament de salut i ministeri de salut.  
2) El personal propi de la instal·lació, així com els responsables de cada entitat esportiva 
(entrenadors, junta i delegats) seran els responsables de donar compliment al protocol de 
seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones.  



 
 
 
3) S’han adaptat espais de circulació per a minimitzar la proximitat de les persones en els seus 
desplaçaments dins de les instal·lacions.  
 
Així mateix s’han assenyalat els espais d’espera per mitjà de limitacions físiques (línies al terra) 
en la recepció del pavelló de Can Pons. 
 
Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions  
 

1) Abans de l’obertura de les instal·lacions es va procedir a fer una neteja i desinfecció i 
control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment a totes les mesures sanitàries 
i d’higiene adoptades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el 
Ministerio de Sanidad.  

2) Es disposa de protocol intern específic de neteja i desinfecció de les instal·lacions 
esportives municipals.  

3)  Es disposa per tots els usuaris i totes les usuàries que accedeixin a les instal·lacions on 
es realitzi pràctica esportiva o activitat física, de solucions hidroalcohòliques a 
l’entrada de cada instal·lació així com a l’entrada de cada pista esportiva, sala 
d’activitats i del camp de futbol.  

4) S’informa, en les diferents infografies, que cal garantir el distanciament de seguretat 
entre les persones que desenvolupin qualsevol pràctica esportiva o física a 
instal·lacions, equipaments o espais esportius. 

5)  Les portes d’emergència de les pistes esportives cobertes, mentre hi hagi pràctica 
esportiva, romandran obertes per poder ventilar constantment i alhora evitar que els 
participants toquin les manetes o tiradors de les portes. Igualment amb les finestres 
de les diferents sales estaran obertes. 

6) S’han posat dispensadors de paper nous en els vestidors i els lavabos de cada 
instal·lació. 

7)  Es disposa a totes les instal·lacions de papereres, sense tapa, per poder dipositar el 
paper de mans, mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres es 
netejaran de forma freqüent, i al menys un cop al dia.  

8) L’ocupació màxima dels lavabos i vestidors serà l’exposada a l’entrada de cada 
instal·lació. Es procedirà a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, varies 
vegades al dia segons utilització. 

9) Estarà prohibit qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part de la 
instal·lació esportiva (excepte espais esportius com el tatami). 

10)  Es disposa de productes de lleixiu i desinfectants per a les rutines de neteja, sempre 
en condicions de seguretat i segons normativa.  

11) El material esportiu de la instal·lació es netejarà i desinfectarà després de cada ús, ja 
sigui per part de l’entitat esportiva que la utilitzat com pel personal o usuaris/es de les 
activitats de la regidoria. 

 
Mesures de salut i seguretat  
 
1) Cada organitzador d’activitat haurà de registrar per la Seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Arbúcies, abans d’iniciar l’activitat, una autodeclaració de responsabilitat on posarà en 
coneixement de l’Administració haver sol·licitat a tots els integrants de l’entitat una 
autodeclaració de responsabilitat on es posarà en coneixement que si s’ha estat en contacte 
estret amb una persona afectada per la COVID-19, encara que amb símptomes lleus, 
s’abstindrà d’accedir a la instal·lació esportiva un mínim de 14 dies, així com participar de les 
activitats esportives o físiques, i seguir el protocol d’actuació referit pel seu centre sanitari. Així 



 
 
mateix, també farà constar de no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho 
hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones infectades, entre d’altres.  
Les autodeclaracions de responsabilitat de cada integrant de l’organitzador 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. 
Així mateix l’organitzador de l’activitat farà un protocol, que haurà d’anar actualitzant 
contínuament, de traçabilitat.  
 
2) Els treballadors de la Regidoria d’Activitat Física i Esports hauran signat, també, una 
autodeclaració de responsabilitat en els mateixos termes especificats en l’apartat anterior. 
  
3) A cada integrant de l’activitat, diàriament, així com a tots els treballadors del departament 
d’Esports, es prendrà la temperatura. 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.  
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.  
 
4) S’ha modificat l’aforament dels espais esportius essent aquests els següents:  
 
Pavelló Can Delfí: 

 Pista poliesportiva esports equip(480m2): màxim 38 persones. 
 WC homes pista: 1 persona. 
 WC dones pista: 1 persona. 
 Vestidor A:  4 persones.  Dutxes: 3 persones. 
 Vestidor B : 4 persones.  Dutxes: 3 persones. 
 Sala de Judo (150,6 m2):  37 persones. 

Despatx (16m2): 5 persones 
Tatàmi ( 120 m2): 30 persones 
Vestidor A (7,15 m2): 2 persones  Dutxes: 1 persona. 
Vestidor B (7,15 m2): 2 persones.  Dutxes: 1 persona. 
WC A: 1 persona. 
WC B: 1 persona. 

 Sala d’Aikido amb vestidors (186m2):  46 persones. 
Tatami (75 m2): 18 persones 
Vestidor A (39,53 m2): 13 persones. 

Vestidor B (30, 68 m2): 10 persones. 

Pavelló Can Pons: 
 Hall (107m2): 26 persones. 
 Pista poliesportiva sencera(1.215 m2): màxim 48 persones. 
 ½ pista poliesportiva (607m2): màxim 24 persones. 
 Sala d’activitats pista (80 m2): 18 persones. 
 Sala d’activitats Fòrum (110m2): 27 persones. 
 WC pista 1: 1 persona. 
 WC pista 2: 1 persona. 
 WC homes Hall: 4 persones. 
 WC Dones Hall : 5 persones. 



 
 

 Vestidor A (40 m2): 13 persones.   Dutxes: 3 persones. 

 Vestidor B (40 m2): 13 persones. Dutxes: 3 persones. 

 Vestidor C (36 m2): 12 persones.  Dutxes: 3 persones. 

 Vestidor D (36 m2): 12 persones. Dutxes: 3 persones. 

 Vestidor E (15 m2): 5 persona.  Dutxes: 1 persona. 

 Vestidor F (15 m2): 5 persona.  Dutxes: 1 persona. 

 Vestidor G (17 m2): 5 persona.  Dutxes: 1 persona. 

 Vestidor H(17 m2): 5 persona.  Dutxes: 1 persona. 

 WC homes terrassa fòrum: 1 persona. 

 WC dones terrassa fòrum: 1 persona. 

 Graderia: màxim 320 persones assentades. Actualment 96 persones. 1 seient ocupat i 

dos de lliures i a portell amb les files successives. Accés a la filera per un costat i 

sortida per l’altre.  

Camp de Futbol: 
 Terreny de joc sencer(6000m2): màxim 60 persones en partits i 120 persones en 

entrenaments. 
 Terreny de joc mig camp: 30 persones màxim en partits i 60 en entrenaments. 
 Terreny joc quart de camp: 15/30 persones màxim. 
 Vestidor local i visitant A (34m2):  9 persones  Dutxes: 3 persones 

 Vestidor local i visitant B (35m2):  9 persones Dutxes: 3 persones 

 Vestidor local i visitant C (40 m2): 13 persones Dutxes: 3 persones 

 Graderia: 1 seient ocupat i dos de lliures i a portell. Accés a la filera per un costat i 

sortida per l’altre. 

Camp de Futbol zona del Bar: 
 Sala Polivalent (100m2): 33 persones 

 Bar (60 m2): 15 persones 

 Sala de reunions (28 m2): 9 persones 

 Despatx efa: 3 persones 

 Despatx Arbúcies  CF.: 2 persones 

 WC dones bar:  2 persones 

 WC homes bar:  4 persones 

Bouler l’Escorxador:   
 Sala:  4  persones 
 WC i vestidor: 1 persona 

Pistes petanca:  
 Pistes: 12 persona 
 WC : 1 persona 

 Sala interior: 8  persones 

Sala de Dansa: 
 Hall: 3 pax 
 WC1: 1 persona 
 WC2: 1 persona 
 Vestidor: 5 persones 

 Sala 1 (63m2): 15 persones 



 
 

 Sala 2 (63m2): 15 persones 

Penya Barcelonista: 
 Recepció Planta Baixa (25 m2): 5 persones 
 Despatx planta baixa (9 m2): 2 persones 
 WC planta baixa: 1 persona 
 Sala reunions primer pis (49 m2): 15 persones 
 WC primer pis: 1 persona a cada wc 
 Sala reunions segon pis (20m2): 5 persones 

 
CEM Can Delfí (Espai d’aigua i Salut): 

 Hall recepció(24m2):  5 persones 
 Despatx direcció (16,50 m2): 3 persones 
 Sala de cures (7m2): 2 persones 
 Vestidor minusvàlids (6m2): 2 persones 
 Piscina climatitzada zona de platja (200m2):  33 persones 
 Lamina d’aigua (225m2): 37 persones 
 Vestidors homes (71,50m2): 24 persones / 12 persones (50%) 
 Wc homes (7,5 m2): 2 persones 
 Vestidors dones (71 m2): 24 persones / 12 persones (50%) 
 Wc dones (9 m2): 3 persones 
 Sala d’activitats dirigides (102m2): 25 persones / 13 persones (50%) 
 Sala d’espíning (106m2): 26 persones / 13 persones (50%) 
 Sala de Fitness (200m2):  40 persones / 20 persones (50%) 

 
A les entrades de les instal·lacions hi haurà rètols indicatius amb informació dels aforaments 
màxims permesos.  
 
5) Els treballadors de la regidoria han rebut una formació sobre Covid-19 i factors de 
transmissió i es demanarà que una persona responsable de cada entitat organitzadora disposi 
de la Formació Covid-19: Responsables prevenció i higiene.  
 
6) Els vestidors durant el mes de setembre romandran tancats. En el moment que es decideixi 
la seva obertura es preveurà l’ocupació dels mateixos seguint les indicacions corresponents: 1 
persona cada 3 m2 i segons marqui el protocol de la desescalada en cada tram. 
El mateix es farà amb les dutxes, deixant distància de seguretat entre les mateixes.  
 
7) Les grades del camp de futbol i les del pavelló de Can Pons de moment romandran 
tancades. A les graderies es garantirà la seguretat entre les persones habilitant 1 seient per 
seure’s i 2 seients marcats i que no es podran fer servir i alhora caldrà seure a portell en fileres 
successives.  
S’accedirà per un costat de la fila i es sortirà per l’altra.  
A la grada serà obligatori l’ús de la mascareta. 
L’organitzador de l’activitat serà l’encarregat de portar el registre del públic.  
8) Els pares que venen a recollir el seu fill/a s’hauran d’esperar fora de la instal·lació fins que 
surtin. 
9) Les taquilles del pavelló de Can Pons, en el moment que es prengui la decisió de poder-les 

utilitzar, es preveurà 1 taquilla de les dues en ús de la columna i la columna del costat tancada 

i així successivament. D’aquesta manera es garanteix la distància de seguretat corresponent. 

 



 
 
5. RÈGIM SANCIONADOR 

És d’obligat compliment les disposicions establertes en aquest protocol, i seguir totes les 

mesures de seguretat, neteja i desinfecció recollides per l’Ajuntament d’Arbúcies així com per 

part de les autoritats competents, cas contrari l’Administració tindrà  potestat per sancionar el 

seu incompliment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANNEX 1 

PROTOCOL  D’ÚS DELS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS COVID-19 
 

1. INTRODUCCIÓ.  
El següent document esdevé una guia per establir unes mesures de seguretat que s’hauran de 
seguir per fer ús de les diferents instal·lacions esportives municipals durant els entrenaments i 
partits de competició de la temporada 2020-2021: Pavelló de Can Pons (annex 3), Poliesportiu 
de Can Delfí, Camp de Futbol (annex 4), Escola de Dansa, Bouler l’Escorxador, Sala de Judo, 
Sala d’Aikido, Petanca i Penya Barcelonista. Pel que fa al CEM Can Delfí vegeu Annex 5. 
 
2. REUNIÓ INFORMATIVA.  
Abans de l’inici de les activitats es portarà a terme una reunió informativa amb totes les 
entitats esportives usuàries de les instal·lacions esportives municipals per donar a conèixer 
l’aplicació d’obligat compliment d’aquest protocol.  
 
3. ARRIBADA. Obligat compliment que tothom (organitzadors i participants de 6 anys en 
endavant) portin la mascareta posada.  
Els pares deixaran els nens/es a l’entrada de la instal·lació al lloc determinat per l’entitat, no 
podran accedir dins la instal·lació. Abans d’accedir a qualsevol instal·lació o sala esportiva els 
organitzadors heu de prendre la temperatura, d’obligat compliment a tots els i les participants 
i persones integrants a l’activitat.  
Trobada i presa de temperatura: es farà davant de l’accés principal de la instal·lació esportiva 
on s’hagi d’accedir. Els entrenador, monitors o responsable de cada grup d’entrenament serà 
qui rebrà registrarà i mirarà la temperatura de cada nen/a i posteriorment accedirà amb ells  a 
la instal·lació.  
Única i exclusivament pot accedir dins la instal·lació esportiva municipal els organitzadors de 
l’activitat i els/les participants. També podrà accedir-hi per qüestions d’organització la junta de 
l’entitat o els membre que ells designin. La instal·lació roman tancada al públic.  
 
4. ACCÉS A LA INSTAL.LACIÓ.  
Una vegada presa la temperatura cada monitor/entrenador/responsable, juntament amb els 
participants mantenint la distància de seguretat, es dirigirà cap a l’espai on realitzarà l’activitat. 
Aquest accés es farà per grups de convivència/categories/equips i de forma esglaonada. 
Per accedir a la instal·lació, entrenadors inclosos, caldrà que tothom es netegi les mans amb 
gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada de la instal·lació, per tal efecte.  
Hi haurà un circuit per a l’entrada i un per a la sortida. En el cas que no es pugui fer, es deixarà 
una estona de marge, o un lloc de trobada diferent entra l’entrada i la sortida dels grups 
perquè no coincideixin. 
En els espais comuns, abans d’accedir al terreny de joc, pista, sala, cada participant s’haurà de 
canviar el calçat de carrer pel calçat esportiu (obligat compliment). I els participants es podran 
treure la mascareta al moment abans de començar l’activitat.  
No es pot portar el calçat esportiu de casa, o bé caldrà netejar i desinfectar la sola del calçat.  
Deixar les motxilles/bosses a un lateral del camp, pista o sala atès que els vestidors romandran 
tancats i només seran, en el cas del pavelló de Can Pons de pas per accedir a l’espai esportiu.  
Obligat compliment respectar els aforaments permesos de les instal·lacions. 
És recomanable que els entrenadors i ajudants portin la mascareta durant les sessions 

d’entrenament. 

 
5. ACCÉS ALS SERVEIS (WC).  
Es faran ús dels serveis públics. En el pavelló Can Pons els wc de recepció, Can Delfí Wc els de 
pista, Sala de Judo WC de la mateixa sala, Sala d’Aikido els de la pista esportiva. Camp de 
futbol els del vestidor C visitant i local. La resta d’intal·lacions es farà servir l’únic que hi ha. 



 
 
En els serveis (WC) només hi pot accedir 1 persona. Caldrà rentar-se les mans amb sabó i 
secar-se amb paper. Els assecamans que s’hagin de manipular manualment per engegar 
restaran desconnectats. 
 
6. SORTIDA ACTIVITAT.  

 Es sortirà de les pistes esportives, del camp de futbol, de les sales o espais esportius 
pel lloc assenyalat com a sortida de cada instal·lació. En el cas que s’hagi de sortir pel 
mateix circuit que el d’entrar, es deixarà una estona de marge perquè no coincideixin 
els dos grups.  

 El camp de futbol, la pista esportiva de Can Pons,  sala de Judo, Escola de Dansa hi 
haurà un circuit d’entrada i un de sortida.  

 El Bouler, la Penya Barcelonista, la Petanca, la sala Aikido, la pista de Can Delfí hi haurà 
el mateix circuit tant d’entrada que el de sortida. Caldrà deixar un temps prudent 
entre l’entrada d’un grup i la sortida d’un altre perquè no coincideixin. 

 CEM Can Delfí seguir el circuit indicat de sortida, amb mascareta i respectant les 
distàncies. 

 
7. NETEJA I DESINFECCIÓ MATERIAL  
Cada entitat, al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el material, en cas que 
aquest s’hagi hagut de compartir, seguint el protocol corresponent. 
 
8. L’ACOMPANYAMENT DELS EQUIPS VISITANTS EN COMPETICIONS  

1. Entenem que les federacions esportives i els consells esportius, com a organitzadors 

de les diferents competicions, es responsabilitzen de que tots els membres dels equips 

visitants han lliurat al seu club el corresponent full de declaració responsable.  

2. En el cas dels partits amistosos el delegat de l’equip local serà el responsable de 

verificar que tots els membres dels equips visitants han lliurat al seu club el 

corresponent full de declaració responsable.  

3. Cada equip visitant haurà de ser rebut per un representant de l’entitat esportiva local, 

que els farà emplenar i signar un full al seu representant/delegat segons el qual 

declara responsablement que totes les persones de l’equip formen part d’un grup 

estable i permanent d’activitat, i que en els darrers 14 dies cap d’elles ha presentat 

simptomatologia compatible amb la CoviD-19, ni ha conviscut o estat en contacte 

directe amb cap persona positiva o que hagi presentat símptomes compatibles amb 

aquesta malaltia.  

4. El representant del club local explicarà al visitant les normes bàsiques del 

pavelló/camp de futbol, i acompanyarà l’equip visitant a l’entrada. L’accés el faran 

junts i d’un sol cop tots els membres de l’equip. El delegat del club o el conserge ( si es 

dona el cas) els assignarà un vestidor.  

5. En acabar, tots els membres de l’equip visitant sortiran junts del vestidor i es dirigiran 

directament a la porta de sortida.  

6. Fora de les que formin part del grup estable i permanent, no es permetrà l’accés al 

pavelló a cap altra persona del club visitant.  

7. Els vestidors no podran ser utilitzats per més d’un equip de manera simultània, i entre 

un ús i l’altre haurà de passar el servei de neteja a fer una neteja a fons amb 

desinfecció, tal com es descriu al pla de N+D. 

 

 



 
 

Annex 2: 
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..................................................................................................................amb número de 

DNI/NIE.........................................................................................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 presideix 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 d’Arbúcies 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  

………..…………..……., ....….. de ….………..………de...................... 

Signatura: 



 
 
Annex 3: 

PROTOCOL antiCOVID-19 Pavelló Can Pons 
Normes d’obligat compliment 

 
 S’estableixen equips formats per grups estables i permanents. El responsable de cada 

equip (entrenador/a o delegat) disposarà de totes les dades dels seus integrants per 
garantir la traçabilitat. 

 Tots els participants de l’activitat han de signar una declaració responsable per poder 
iniciar els entrenaments, que l’entregaran a la junta del seu club. 

 El cos tècnic de l’equip (entrenadors, delegats,...) han d’utilitzar sempre la 
mascareta FP2, tant en entrenaments com en partits. 
 

 Entrenaments a porta tancada: prohibit l’accés de les famílies al pavelló de Can Pons 
fins a nou avís. 
 Els esportistes vénen canviats i es dutxen a casa. 
 Cada entrenador/a recollirà els seus jugadors/es i els deixarà a l’entrada principal 

de pavelló, mantenint les distàncies de seguretat. 
 La puntualitat és imprescindible. 
 En cas que un jugador/a arribi amb retard s’ha d’informar a l’entrenador/a, i si ja 

han començat l’entrenament serà el conserge del pavelló qui li donarà accés amb 
el grup d’entrenament 
 

 El recorregut del punt de trobada (entrada principal) al Pavelló de Can Pons està 
senyalitzat (entrenaments i partits): 
 No s’entrarà fins 10 minuts abans dels entrenaments. 
 S’accedirà per la porta esquerra de l’entrada principal, s’accedirà pels vestidors on 

es canviaran el calçat i sortiran a pista. Un cop finalitzat l’entrenament es sortirà 
per la porta gran d’accés a recepció cap a la porta d’entrada principal . 

 

 En cas que un jugador/a, entrenador/a, delegat/a, o altres persones que tinguin 
accés a les instal·lacions presentessin símptomes compatibles amb la COVID-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o qualsevol altre quadre 
infecciós no pot accedir a les instal·lacions ni venir a l’entrenament o partit,  i ha 
d’informar-ho obligatòriament a la coordinació del club per procedir al protocol 
d’actuació. 
 

 Ús obligatori de la mascareta: cada esportista ha de portar la mascareta fins al 
moment d’iniciar l’activitat i un cop finalitzada. Si un esportista no porta la mascareta 
no podrà entrenar o fer el partit. 
 

 A l’entrada tots els usuaris han de netejar-se les mans amb hidrogel. 
 

 Podran entrenar un màxim de 2 grups/equips a mitja pista amb la cortina baixada, o 
bé 1 grup/equip a pista sencera. 
 

La normativa pot alterar-se i modificar-se en funció de la progressió de la pandèmia del 
COVID-19 

 
 
 
 



 
 
Annex 4: 

PROTOCOL antiCOVID-19 Camp de Futbol  
 Normes d’obligat compliment 

 
 S’estableixen equips formats per grups estables i permanents. El responsable de cada 

equip (entrenador/a o delegat) disposarà de totes les dades dels seus integrants per 
garantir la traçabilitat. 

 Tots els participants de l’activitat han de signar una declaració responsable per poder 
iniciar els entrenaments, que l’entregaran a la junta del seu club. 

 El cos tècnic de l’equip (entrenadors, delegats,...) han d’utilitzar sempre la 
mascareta FP2, tant en entrenaments com en partits. 
 

 Entrenaments a porta tancada: prohibit l’accés de les famílies al pavelló de Can Pons 
fins a nou avís. 
 Els esportistes vénen canviats i es dutxen a casa. 
 Cada entrenador/a recollirà els seus jugadors/es i els deixarà a l’entrada principal 

de pavelló, mantenint les distàncies de seguretat. 
 La puntualitat és imprescindible. 
 En cas que un jugador/a arribi amb retard s’ha d’informar a l’entrenador/a, i si ja 

han començat l’entrenament serà el conserge del pavelló qui li donarà accés amb 
el grup d’entrenament 
 

 El recorregut del punt de trobada (entrada principal) al Pavelló de Can Pons està 
senyalitzat (entrenaments i partits): 
 No s’entrarà fins 10 minuts abans dels entrenaments. 
 S’accedirà per la porta esquerra de l’entrada principal, s’accedirà pels vestidors on 

es canviaran el calçat i sortiran a pista. Un cop finalitzat l’entrenament es sortirà 
per la porta gran d’accés a recepció cap a la porta d’entrada principal . 

 

 En cas que un jugador/a, entrenador/a, delegat/a, o altres persones que tinguin 
accés a les instal·lacions presentessin símptomes compatibles amb la COVID-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o qualsevol altre quadre 
infecciós no pot accedir a les instal·lacions ni venir a l’entrenament o partit,  i ha 
d’informar-ho obligatòriament a la coordinació del club per procedir al protocol 
d’actuació. 
 

 Ús obligatori de la mascareta: cada esportista ha de portar la mascareta fins al 
moment d’iniciar l’activitat i un cop finalitzada. Si un esportista no porta la mascareta 
no podrà entrenar o fer el partit. 
 

 A l’entrada tots els usuaris han de netejar-se les mans amb hidrogel. 
 

 Podran entrenar un màxim de 2 grups/equips a mitja pista amb la cortina baixada, o 
bé 1 grup/equip a pista sencera. 
 

 
La normativa pot alterar-se i modificar-se en funció de la progressió de la pandèmia del 
COVID-19 
 
 
 



 
 
 
Annex 5: 

PROTOCOL antiCOVID-19 CEM Can Delfí 
 Normes d’obligat compliment 

 

 Ús obligatori de la mascareta en tots els espais del CEM: recepció, passadissos, sala de 
fitness, sales d’activitats dirigides, wc, recepció, accés a la piscina, vestidors... 
 

 Rentar-se les mans amb hidrogels al entrar, sortir del Cem i abans i després de cada 
activitat. 

 

 Tots els socis/es hauràn d’haver signat una declaració responsable conforme no tenen, 
ni han estat en contacta amb persones amb el covid19, en els últims 14 dies. 

 

 Els vestidors en funció del tram de la desescalada en que ens trobem, es podran fer 
servir o no. Excepte per activitats a la piscina que se’n podrà fer ús sempre. 

 

 Durant les activitats de tipus aeròbic/cardio: espíning, ballaruka...., es podran fer sense 
mascareta, sempre i quan els protocol del Procicat i Govern Català ho permetin. La 
resta d’activitats i a la sala de fitness amb activitats de musculació caldrà dur sempre la 
mascareta (excepte màquines de cardio: cinta de córrer, el·líptica...). 

 

 Caldrà fer servir un calçat esportiu específic (diferent al calçat de carrer). 
 

 Es prohibirà qualsevol desplaçament de persones descalces. 
 

 Serà obligatori l’ús de tovalloles a la sala d’activitats i fitness. 
 

 Si es fa servir màrfega, caldrà posar la tovallola entre el cos i la màrfega. 
 

 Després de l’activitat, cada persona caldrà que desinfecti el seu espai, el material i els 
aparells utilitzats amb el líquid que hi ha per a aquest ús (estacions de neteja). 

 

 Caldrà mantenir, en tot moment, la distància de seguretat amb els altres usuaris/es. 
 

 


