
PROTOCOL REOBERTURA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE GESTIÓ

DIRECTA

1. CONTEXT NORMATIU

D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència

sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, 

així com també estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten 

mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física

ha adoptat 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.

En l’annex incorporat al PLA D’ACCIÓ DEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA

aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT el passat 13 de juny de 2020, passa a descriure’s les

mesures que cal adoptar en tot allò relacionat amb els equipaments i activitats esportives.

Als efectes del present Pla, l’Ajuntament de Caldes de Montbui en qualitat de titular i propietari 

de les instal·lacions esportives municipals actua com a responsable de l'aplicació de les 

mesures organitzatives, de protecció individual establertes en el Pla Sectorial així com a la 

Resolució SLT/1429/2020, i també com la interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que sigui

necessari.

2. REOBERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ EN ELS TERMES DEFINITS PER LES 

AUTORITATS SANITÀRIES

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha elaborat, sota la supervisió de l’empresa de riscos 

laborals MB Prevent SL, una relació d’accions preventives i de seguretat que formen part del 

Pla de Contingència de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Aquestes actuacions son necessàries per a l’accés a la instal·lació per part dels treballadors i 

treballadores municipals, i per l’ús esportiu adreçat a usuaris i usuàries.

2.1. Tasques realitzades

• Comprovació general dels accessos, del funcionament de la instal·lació, connexions i 

estat de l’equipament.



• Neteja general i desinfecció de les instal·lació amb especial atenció a espais tancats 

com ara vestidors i lavabos.

• Elaboració de mesures de desinfecció i coordinació del pla de neteja amb l’empresa de 

servei extern que té adjudicada l’actuació.

• Pla de comunicació per a la reobertura a les entitats esportives locals a través dels 

canals habituals de comunicació: ofici, correu electrònic, web municipal i xarxes socials 

oficials.

• Senyalització mitjançant retolació informativa sobre les mesures de seguretat als 

espais de circulació comunes, zones d’estada i d’accés.

2.2. Aforament en espais a l'aire lliure

En els espais a l'aire lliure, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als 

paràmetres d'ocupació següents:

a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a

una superfície de seguretat de 2,5 m² per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més 

restrictiu per raó del tipus d'activitat.

b) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat 

poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

1. Es faci obligatori l'ús de mascareta.

2. Es porti un registre dels assistents o hagi una pre assignació de localitats.

3. S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents

(no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000

persones quan se situïn en seients pre assignats.

4. Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els

encreuaments o punts de més afluència.

5. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions

específiques d'aforament establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa

sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

6. Es permetrà la practica esportiva i d’activitat física individual i col·lectiva, en qualsevol

instal·lació esportiva complint les distàncies de seguretat i mesures d’higiene.

7. Per a totes les activitats o instal·lacions esportives el tècnic municipal serà la persona

responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual



establertes en el present Pla Sectorial i l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que

sigui necessari.

2.3. Aforament en espais tancats

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/

aforament-installacions-esportives.pdf

• Graderia: 

◦ Durant el període de reobertura ha quedat anul·lat l’accés de públic durant els 

entrenaments.

◦ Per a l’inici de les competicions i tal i com estableixen els protocols específics de 

cada federació esportiva competent, s’ha calculat un aforament inferior al 33% del 

total garantint un mínim d’1,5 metres de distància entre persones:

▪ PAVELLÓ MUNICIPAL LES CREMADES: 84 seients disponibles de 350 seients

existents.

▪ CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL: 142 seients disponibles de 572 seients 

existents

▪ PAVELLÓ MUNICIPAL TORRE ROJA: 90 seients disponibles de 270 existents

▪ PAVELLÓ MUNICIPAL BUGARAI: 69 seients disponibles de 150 existents.

• Pista esportiva:  

◦ Segons els aforaments recomanats per la Secretaria General de l’Esport  per 

l’activitat esportiva es designen les següents xifres d’ocupació a cada equipament 

partint d’un mínim de 25m² (PAV) i 100m² (CAM) per persona:

▪ PAVELLÓ MUNICIPAL LES CREMADES: 46x28 metres = 1.288m² de 

superfície total.  Aforament màxim 51 persones.

▪ CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL: 100x62 metres = 6.200 m² de superfície total.

Aforament màxim 62 persones.

▪ PAVELLÓ MUNICIPAL TORRE ROJA:  40x20 metres = 800m² de superfície 

total.  Aforament màxim 32 persones.

▪ PAVELLÓ MUNICIPAL BUGARAI: 40x20 metres = 800m² de superfície total. 

Aforament màxim 32 persones.



• Vestidors:  

◦ Segons els aforaments recomanats per la Secretaria General de l’Esport cada 

vestidor no ha de superar el 50% d’ocupació.

◦ Es recomana a entitats i usuaris no fer ús de les dutxes, i només fer ús d’aquests 

espais per al canvi de calçat.

◦ Cada vestidor disposa de la senyalització d’aforament pertinent.

• Accions sanitàries comunes:

▪ Desconnectat assecadors automàtics d’aire calent.

▪  Inhabilitació des les taquilles col·lectives

▪ Polvorització als espais comuns emprats amb dissolució al 5% de líquid 

virucida.

3. MESURES COMUNES DE NETEJA I DESINFECCIÓ A LES INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES.

Com a titular de instal·lació, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha intensificat les actuacions  

de neteja i desinfecció treballant en paral·lel amb l’empresa professional que té adjudicat el 

servei.

1. La instal·lació ha estat degudament desinfectada pel personal de neteja, els productes

autoritzats per a la neteja i desinfecció es el lleixiu rebaixat en 1:50 o qualsevol 

desinfectant amb activitat virucida.

2. S’ha instal·lat una catifa amb zona de desinfecció i assecat per accedir al recinte 

esportiu.

3. Control de la neteja, manteniment i desinfecció dels espais diàriament.

4. S’ha disposat de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació.

5. Els usuaris i usuàries s’han de canviar el calçat per realitzar la pràctica de l’esport.

6. Es realitzen actuacions de desinfecció per polvorització entre grups d'entrenament 

sempre que és possible.

7. Als serveis del públic només es permetrà l’accés d’una persona, excepte persones que 

per la seva situació de discapacitat o dependència no disposin d’autonomia.

8. Al finalitzar la jornada es farà una neteja i desinfecció per al posterior ús de la 

instal·lació.



9. Sempre que l’espai esportiu ho permeti es realitzarà una ventilació creuada, circulació 

d’aire constant en funció de la concurrència d’ús, d’acord amb les mesures establertes 

per les autoritats sanitàries.

4. MESURES PER A LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA.

4.1. Cada entitat, prèvia petició d’ús, ha rebut l’autorització d’ús mitjançant ofici de la regidora 

d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Aquesta autorització estableix un calendari 

d’inici i fi. Subjecte a qualsevol modificació del PROCICAT.

4.2. L’ús de l’equipament esportiu municipal per a la pràctica esportiva de competició caldrà que

segueixi amb el Protocol Federat corresponent tal i com indica l’annex 1, del Pla de

Desconfinament de la SGEAFC.

4.3. La desinfecció i neteja del material esportiu fungible utilitzat desprès de cada sessió anirà a

càrrec de l’entitat.

4.4. La utilització dels materials estarà sota la supervisió i responsabilitat de l’entrenador/a, que 

estarà present durant tota la franja horària autoritzada.

4.5. Es podran fer ús dels vestidors de la instal·lació esportiva garantint una superfície d’ús de 

3m² per persona. Recomanem no fer ús de les dutxes.

4.6.L’entitat esportiva autoritzada a fer ús de l’equipament haurà d’informar als seus usuaris i 

usuàries de les mesures preventives i de seguretat, i vetllar pel compliment d’aquestes.

4.7.En el cas d’incompliment de les normes d’aquest protocol, el personal encarregat de les 

instal·lacions podrà expulsar de les mateixes a les persones infractores, el que podrà suposar 

la inhabilitació per fer ús de les instal·lacions en posteriors dies, sens perjudici de la sanció 

administrativa o penal que , en el seu cas, correspongui.



ANNEX 

PLÀNOLS RECORREGUTS I SENYALITZACIONS

Pavelló municipal Les Cremades



Pavelló municipal Torre Roja

Camp municipal de futbol



Pavelló municipal Bugarai

Caldes de Montbui, setembre 2020


