
CLUB ARENYS BÀSQUET  
(MARÇ 2021) 

PROTOCOL ACCÉS A PISTA 
(JUGADORS/ES, COS TÈCNIC, COS 

ARBITRAL) 





S’accedirà a la pista de joc per la porta lateral de sota (degudament senyalitzada)


En aquest moment, quan l’equip estigui al complet es realitzarà la presa de temperatura 
als/les participants. Caldrà puntualitat per als integrants dels dos equips. 


Per accedir caldrà que tothom es netegi les mans amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a 
l’entrada a una taula. A la taula central també sempre hi haurà una ampolla de gel. 


Abans d’accedir a pista, es col·locaran uns bancs per canviar el calçat de carrer pel 
calçat esportiu (obligat compliment), i els participants en aquest moment es podran treure 
si volen la mascareta (entrenadors/es, delegats/es en tot moment han de portar la 
mascareta). Els esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada. 


Porta accés pista de joc



Una vegada a la banqueta dins del terreny de joc es podran deixar les motxilles o bosses 
darrera de la banqueta que es trobarà senyalitzat. 


Hi ha un un lavabo (WC) obert i desinfectat. Només es podrà accedir als lavabos de 
forma individual.


Caldrà que les persones que accedeixen al recinte evitin tocar zones de contacte comú, 
tals com poms de porta, parets…etc.


Es recomana portar una ampolla o bidó d’hidratació de manera individual. Hi haurà 
papereres darrere de cada banqueta.


Accediran solament a l’espai esportiu (pista) els organitzadors de l’activitat I els 
participants.


No es podran utilitzar vestuaris ni dutxes.


La sortida de l’activitat es realitzarà per la mateixa porta si no hi ha cap partit després o 
por la porta lateral inferior.


El material es tornarà a desinfectar una vegada finalitzada l’activitat/partit.


És d’obligat compliment les disposicions establertes en aquest protocol I seguir totes les 
mesures de seguretat, neteja i desinfecció. 




PROTOCOL COVID-19 PER L’UTILITZACIÓ DE LES 
GRADES PER PARTITS 

D’acord amb la normativa de la Fase de Represa de l’activitat esportiva de Catalunya on 
s’indiquen les mesures que s’han d’adoptar per part de les entitats que organitzen la 
pràctica i l’activitat esportiva, s’estableix aquest protocol de funcionament d’obligat 
compliment.

Per a la realització́ de les sessions d’entrenament i mantenir les condicions necessàries 
per a la protecció de la salut de tots els participants (jugadors, entrenadors, familiars,..) 
s’haurà de garantir el compliment de les següents disposicions:


PRINCIPIS BÀSICS


• Com actuar en cas de simptomatologia: Què ha de fer una persona que tingui 
símptomes compatibles amb COVID-19? Les persones que presenten símptomes 
compatibles amb la COVID-19 es consideren casos possibles, han d’aïllar-se a casa i 
no sortir al carrer, avisar al seu club per tal de poder establir la traçabilitat i avisar a les 
persones amb les que han estat en contacte perquè també s’aïllin.


• En segon lloc s’han de posar en contacte amb el seu equip d’atenció primària, excepte 
en caps de setmana que han de trucar al 061. Els professionals sanitaris valoraran com 
actuar i donaran les indicacions a seguir. En cas d’empitjorament o sensació real de 
gravetat i de risc vital per qualsevol altre símptoma, trucar al 112. 



MESURES GENERALS


• L’entrada i sortida de les grades es comunicarà una vegada els pares/acompanyants 
arribin a la instal·lació, esglaonadament i havent de mantenir en tot moment les 

mesures establertes per les autoritats sanitàries per a aquests esdeveniments. L’accés 

es realitzarà per la porta d’accés a despatxos i grada lateral. NO per la porta 

principal. Estarà degudament senyalitzada.


• L’entrada es farà 10 minuts abans de començar el partit sempre i quan les 
condicions ho permetin.


• A l’entrar a la instal·lació s’haurà d’omplir el document QR realitzat per l’Ajuntament 

d’Arenys de Mar. 



• Es permetrà l’assistència de un màxim d’1 persona per jugador/a. 

• És obligatori portar mascareta en tot moment i la neteja de mans amb gel 

hidroalcoholic per accedir a les grades.


• S’hauran d’ocupar l’espai indicat i els seient reservats per veure el partit.


• En acabar el partit, el públic haurà d’abandonar la grada el més ràpidament possible 
per la porta indicada.




 

 

NORMATIVA EN EL PAV3 DEL COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL FONDO DE LES CREUS  RESPECTE A LA 

RESOLUCIÓ SLT 716/2021 DE 12 DE MARÇ 

 

 

Arran de la publicació al DOGC de la Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, per la 
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de Covid-19 a Catalunya; la regidoria d’esports comunica l’afectació 
d’aquestes mesures en el PAV1 del complex esportiu municipal Fondo de les Creus:  

 
a) Confinament nocturn: No es pot circular pel carrer de les 22:00h a les 

06:00h, excepte causes justificades. Per tal motiu les instal·lacions i equipaments 
esportius tancaran a les 21 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no 
s’incompleixi el confinament nocturn. Per aquest motiu, tothom haurà d’estar 
fora de l’equipament esportiu municipal a les 21.30h per poder complir amb el 
confinament nocturn. 
 

b) Es permet l’obertura de l’equipament, sempre i quan es compleixin les 
següents condicions:  

 Es garanteixi que no se supera el percentatge de l’aforament autoritzat.   
 Hi hagi un control d'accés. 
 L’aforament permès del terreny de joc és del 30%; segons el document 

aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre aquesta capacitat és de 
30 esportistes.  

 Els entrenaments que es practiquin en l’equipament esportiu municipal, 
no superarà la capacitat establerta, incloses les persones 
entrenadores, delegats i altres. 

 La capacitat per a ús esportiu del terreny de joc del camp de futbol, 
segons PROCICAT, serà com a màxim 1 persona per cada 12,5m2, 
incloses les persones entrenadores i altres. 

 La sala de musculació al no poder garantir la neteja i desinfecció després 
de cada ús, romandrà tancada. 

 
c) Limitació de grup segons l’activitat:  

 Activitats federades i amb llicència del consell esportiu, no hi ha limitació 
pel que fa a nombre de persones però s’ha de respectar que es mantinguin 
els grups estables habituals i sempre i quan es respecti el límit de 
l’aforament del 30%.  

 Activitats extraescolars sense llicència federativa o del consell esportiu, els 
alumnes d’educació infantil, primària, secundària i cicles de formació 



 

professional, tindran una limitació de grup màxim de 6 esportistes sempre i 
quan no siguin del grup bombolla de classe.  

 Resta d’activitats esportives, sense limitació de persones i respectant 
l’aforament del 30%, sempre i quan es respecti els mínims de ventilació 
establerts. 

 
d) Entrenaments: 

 Tot esportista federat i/o del consell esportiu farà ús de les mascaretes de 
manera permanent per a tota la instal·lació a excepció del temps 
d’entrenaments. 

 S’utilitzaran solucions hidroalcohòliques en els equipaments esportius. 
 Per la realització d’entrenaments no es permet la presència de públic. 
 Pels entrenaments al no poder garantir la neteja i desinfecció dels vestuaris 

després de cada ús, es comunica que pels entrenaments esportius no es 
podrà fer ús. 

 Els accessos a l’equipament esportiu seran de la següent forma: 
 Esportistes que entrenen a la PISTA A:  accediran a 

l’equipament esportiu per la porta d’emergència de pista (porta 
groga) i per sortir serà per la mateixa porta.   

 Esportistes que entrenen a la PISTA B:  accediran a l’equipament 
esportiu per la porta d’emergència lateral (al costat de les 
calderes), aniran pel passadís que condueix al passadís de peus 
nets dels vestuaris i d’aquí aniran a la pista per l’entrada del 
costat dels WC de pista. Per sortir serà el mateix recorregut 
però a la inversa.  

 Esportistes que entrenen a la PISTA C: accediran a l’equipament 
esportiu per l’entrada del carrer que dóna accés a les oficines de 
les entitats, accediran a la grada i agafaran les escales per baixar 
vestuaris i aniran pel vestuari C1 o C2, que dóna accés directe a 
la pista. Per sortir serà el mateix recorregut però a la inversa. 

 Per motius de seguretat i de traçabilitat dels grups, els accessos i 
sortides de la pista d’entrenament ha de ser independents entre 
les tres pistes transversals, la qual cosa és importantíssim 
respectar els accessos assignats. 

 Cada entitat haurà de disposar i actuar d’acord amb un protocol propi que 
contempli les normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja i desinfecció 
material esportiu), així com mesures d’organització interna i de protecció 
dels participants, personal tècnic en base a les mesures dictades per les 
autoritats sanitàries (presa de temperatura corporal, gels hidroalcohòlics, 
control de dades dels esportistes que accedeixen a l’equipament esportiu...). 

 Els esportistes hauran de canviar-se de calçat a l’entrar al camp 
d’entrenament o a la sala d’activitats. 

 
e) Competició: 

 Estan permeses totes les competicions federades i/o del consell esportiu. 



 

 Dites competicions es poden desenvolupar amb la presència de públic amb 
subjecció a l’aforament del 30% de l’autoritzat. Els seients estaran 
preassignats. 

 Es podrà fer ús dels vestuaris, sempre i quan es pugui garantir la neteja i 
desinfecció després de cada ús i que garanteixin la ventilació mínima 
establerta pel PROCICAT.  

 Es donarà prioritat d’ús de vestuaris, als equips de fora del municipi i en 
segon terme als equips locals.  

 Per a l’ús dels vestuaris, es garantirà una superfície d’ús de 3m2 per 
persona, tant en espai de dutxa com en el vestuari mateix. 

 Tot esportista farà ús de les mascaretes de manera permanent per a tota la 
instal·lació a excepció del temps de competició. El públic en tot moment 
portarà la mascareta. 

 S’utilitzaran solucions hidroalcohòliques en els equipaments esportius. 
 L’accés a l’equipament esportiu durant els partits, serà de la següent forma:  

 Equips: accediran a l’equipament esportiu per la porta 
d’emergència lateral (al costat de les calderes), aniran pel 
passadís que condueix al passadís de peus nets dels vestuaris i 
d’aquí els equips que tingui assignats vestuaris accediran a ells i 
els equips que no tinguin assignats vestuaris aniran a la pista per 
l’entrada del costat dels WC de pista. Per sortir serà el mateix 
recorregut però a la inversa.  

 Públic: l’entrada i sortida a l’equipament, serà per la porta que 
dóna accés al parquing i evitant les aglomeracions. 

 
f) Traçabilitat: 

 El públic assistent haurà d’utilitzar obligatòriament el codi QR que permet 
accedir a un formulari on has de donar el nom i telèfon, indicar la 
instal·lació a la que accedeixes i donar el vist i plau a la declaració de 
responsabilitat. 

 També hi ha la opció en paper per qui no tingui mòbil, o no li funcioni,...  
 La traçabilitat del públic i esportistes la realitzarà l’entitat pertinent i a 

començaments de la setmana vinent, l’ha de fer arribar a la regidoria. 
 La base de dades s’esborrarà als 30 dies i ens servirà per contactar amb la 

gent en cas de positiu. 
 

Us comuniquem que aquestes consideracions bàsiques són d’obligatori compliment; el 
incompliment de dites normatives pot produir el revocament del vostre permís d’ús dels 
equipaments esportius municipals per la temporada 2020 - 2021. 

  

 

Arenys de Mar, a 18 de març de 2021. 

 



 

 

TRAÇABILITAT COVID-19 A LES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

D’ARENYS DE MAR 

 

Escanegeu el codi QR per accedir a 

la instal·lació esportiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta eina és opcional. Podeu exercir els vostres drets de 

custodia de dades davant Google. 
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