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Introducció
Seguint les directrius marcades per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física de la Generalitat de Catalunya en el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de
Catalunya, des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
s’ha elaborat aquest protocol per la represa de les activitats dels equipaments
esportius municipals.
Aquestes mesures generals són complementàries als protocols dictats per les
autoritats competents, especialment en matèria de salut pública, així com aquelles
Ordres Ministerials que puguin regir en cada cas segons les diferents fases del
desconfinament.

Equipaments esportius municipals inclosos en el present Protocol
•
•
•
•

Camp de futbol
Pavelló d’esports
Pista exterior coberta
Pistes de tennis

Aspectes generals
D’acord amb les mesures organitzatives i de protecció individual establertes a la
Resolució SLT/1429/2020 i els diferents plans sectorials, per a totes les activitats que
es realitzaran als equipaments esportius municipals cal identificar una persona de
l’ajuntament que es faci responsable d’aquestes. En aquest sentit, es designa a la Cap
d’Àrea de Serveis a les Persones com a referent municipal.
Aquesta responsable també serà la interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que
sigui necessari.
L’Ajuntament editarà els cartells informatius necessaris per donar a conèixer a les
persones usuàries dels equipaments esportius inclosos en el present protocol, les
mesures que s’han de dur a terme quan es faci ús.
En aquest sentit:
• Només podran accedir a les instal·lacions esportives les persones, entitats, clubs
i/o associacions que hagin estat autoritzades prèviament i serà d’obligat
compliment aquest protocol i els plans establerts per les entitats gestores de cada
instal·lació.
• Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de les instal·lacions per
garantir la higiene i desinfecció de mans, tant a l’entrada com a la sortida de
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l’equipament.
• Serà obligatori l’ús de mascareta en tots els espais de les instal·lacions, excepte
en el moment de pràctica esportiva. Els entrenadors, tècnics, educadors i resta de
personal i/o públic hauran de portar-la en tot moment.
• El control d’accessos i de l’aforament, així com el control de temperatures
corporals en cas de ser necessari, anirà a càrrec de les entitats, clubs i/o
associacions autoritzades a utilitzar l’equipament. Tanmateix, el personal municipal
responsable farà les tasques d’inspecció oportunes.
• Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general,
amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.
• No es permet l’accés a totes aquelles persones que en l’actualitat o en els darrers
14 dies han tingut alguna simptomatologia compatible amb la COVID-19, han estat
positiu, han conviscut amb persones que ho hagin estat o han tingut contacte
estret amb persones afectades per la mateixa.

Criteris generals per a la pràctica de l’activitat física i esportiva
organitzada
• Es prioritzarà l’activitat física a l’aire lliure i en els casos que no sigui possible, com
és el cas del pavelló, es mantindran obertes les finestres del passadís del pis
superior per tal de garantir una ventilació creuada i circulació d’aire constant.
• Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la
distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a
un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. Als efectes del present, aquesta
distància haurà d’incrementar-se en aquells casos que la intensitat o la tipologia de
pràctica física o esportiva així ho requereixi, tot seguint les mesures publicades per
la
Secretaria
General
de
l’Esport
i
de
l’Activitat
Física
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaciocoronavirus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf

• Les activitats de sala, on la persona pot estar dempeus o estirada a terra, es
necessita com a mínim una superfície de 4m2/persona (2x2 m).
• Les activitats d’equip en pista necessiten com a mínim una superfície de
25m2/persona (5x5 m).
• Les activitats d’equip en camp necessiten com a mínim una superfície de
100m2/persona (10x10 m).
• En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre
persones, la pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i
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permanents. S’entendrà com a grups estables i permanents aquells grups
d’esportistes que, de forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica
esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la
COVID-19 durant el període d’estabilització del grup, és a dir 14 dies. En aquest
sentit, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 14 dies del grup de
contacte (si no han tingut abans) fins a l’estabilització del grup. Tindran
consideració de grups estables als efectes descrits, els equips, els grups i les
parelles d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin
les activitats de forma conjunta i continuada en el temps.
• Tota entitat promotora d’activitat esportiva haurà de garantir la traçabilitat dels
grups estables, així com la dels esportistes que hi participin en les activitats
organitzades per aquestes, mitjançant la protocol·lització de les mesures que
permetin identificar els esportistes i tenir el control de la simptomatologia clínica i
dels seus possibles contactes de risc, mitjançant un registre diari d’entrades i
sortides en què consti el nom i cognoms, així com el telèfon de contacte, de totes
les persones que accedeixin al recinte. Veure el model de registre d’entrades i
sortides a l’annex.
•

Tota entitat promotora d’activitat esportiva disposarà del document “declaració
responsable per l’ús de l’equipament de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada”, que haurà de fer signar a totes les persones que hi participin en les
activitats organitzades per aquestes, o tutors legals en el cas de menors d’edat,
declarant que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible
amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho
hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per aquesta,
així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver
estat positiu. Aquests documents hauran de ser custodiats per l’entitat
organitzadora de l’activitat per tal de poder posar-ho a disposició de les autoritats
sanitàries en cas de necessitat. Veure el document “declaració responsable per
l’ús de l’equipament de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada” a l’annex.

Competicions i esdeveniments esportius
•

Es podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments esportius de
caràcter competitiu sempre que es garanteixin les mesures de seguretat, higiene i
distanciament entre esportistes previstes en el Pla d’Acció pel Desconfinament
Esportiu de Catalunya, així com complementàriament les dictades a la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny, i aquelles Resolucions i Ordres que siguin dictades
per l’autoritat competent.

•

Tot organitzador de competicions o esdeveniments esportius haurà d’establir un
sistema de sortides i arribades (convocatòries) dels esportistes participants en els
esdeveniments i competicions esportives, per tal de garantir el compliment de les
mesures de seguretat i distanciament previstes en el present, així com en la
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Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny.
•

Tot organitzador de competició i esdeveniment esportiu haurà de disposar d’un
protocol que vetlli per garantir la traçabilitat dels esportistes participants, així com
la de les persones assistents, eviti el de risc de contagi per COVID-19 i garanteixi
les mesures previstes en el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya
elaborat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.

•

Tot organitzador de competicions o esdeveniments esportius caldrà que prengui
les mesures necessàries per evitar les aglomeracions en els encreuaments o
punts de més afluència.

Ús de vestidors
• De forma general no s’utilitzaran els vestidors. Excepcionalment s’autoritzarà a
utilitzar-los en cas que els esportistes pertanyin a la categoria sènior, sempre que
es notifiqui prèviament a l’encarregada de la zona esportiva i s’obtingui el vistiplau
d’aquesta.
•

En cas de ser imprescindible caldrà garantir la distància de seguretat d’1,5 m i una
superfície d’ús de 3 m2 per persona, així com respectar l’aforament màxim
d’aquest.

Mesures de neteja i desinfecció
• En finalitzar la jornada, o abans de l’inici de la següent, l’Ajuntament procedirà a
fer una neteja i desinfecció dels espais utilitzats.
• Cada entitat serà la responsable de netejar i desinfectar el material utilitzat
després de cada sessió d’entrenament.

Gestió de casos davant símptomes compatibles amb la Covid-19
En un entorn de convivència com és una instal·lació esportiva, la detecció precoç de
casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures
més rellevants per mantenir entorns de seguretat.
Segons el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus
SARS-CoV-2 del departament de Salut, qualsevol persona amb un quadre clínic
d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre
d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire pot ser un cas sospitós d’infecció
per SARS-CoV-2. Altres símptomes com l’odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors
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musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats
també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.
De la mateixa manera que s’actua als centres educatius mitjançant el Protocol de
gestió de casos del Departament d’Educació, davant d'una persona que comença a
desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 a qualsevol instal·lació
esportiva inclosa en el present protocol, s’ha de procedir de la següent manera:
• Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. En el cas del
pavelló, la pista exterior o la pista de tennis l’espai que s’utilitzarà per a l’aïllament
serà la sala de reunions del pavelló. En el cas del camp de futbol l’espai serà el
vestuari de la piscina municipal. A continuació es contactarà amb el responsable
de l’entitat organitzadora de l’activitat esportiva.
• Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de
col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes – si
és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi.
• Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants
molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s
la mascareta per si soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin
inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2
sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. L’entitat
organitzadora de l’activitat ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les
situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a
l’atenció d’un cas sospitós.
• Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de
l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,
confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.
A continuació, el responsable de l’entitat haurà de realitzar les accions següents:
• En el cas que es tracti d’un/a menor, establir contacte immediat amb la família per
tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
• Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin amb
el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de
referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la
traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar
abans de 24 hores.
Al Centre d’Atenció Primària:
• El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores
d’inici dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR.
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Retorn a les instal·lacions esportives:
• En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la
persona es podrà reincorporar quan ja no tingui símptomes. De manera general,
els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.
• En el cas que la PCR hagi estat positiva es recomana la quarantena de tot el grup
de convivència durant 10 dies després del darrer contacte amb el cas. Per tant, es
produirà la interrupció de l’activitat presencial per a aquest grup i es farà a partir
del dia següent a la comunicació del cas positiu. Un cop passada la quarantena i
sempre que no hi hagi cap simptomatologia, les persones del grup es podran
reincorporar a les activitats.

Diagrama de flux de la gestió de casos davant símptomes compatibles
amb la Covid-19
El següent diagrama s’ha elaborat seguint les pautes del document “Gestió de casos
Covid-19 als centres educatius” del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/ProtocolGestio-casos-rev.pdf
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Detecció de símptomes
compatibles amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, mal de
coll, fatiga, dolors musculars, mal de
panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua
d’olfacte o gust, ..)

Aïllament, contacte amb la
família en cas de menor i
recomanació de contactar amb
el CAP de referència

Valoració i decisió de la
realització d’un test PCR per
part del professional sanitari

Si cal
test PCR

Positiu

No cal
test PCR

Negatiu

Quarantena de la
persona afectada i de tot
el grup de convivència
durant 10 dies

Reincorporació quan no
es tinguin símptomes

Aforament i senyalització de les instal·lacions
L’aforament és el nombre màxim de persones que poden utilitzar al mateix temps un
mateix espai sense que se’n derivi un increment del risc no controlable per a la seva
salut i seguretat. Per tant, depèn de les característiques de l’espai, principalment de
la seva superfície, i de l’activitat que s’hi faci. Per això es fixen unes ràtios orientatives
de metres quadrats per persona que cal observar per a cada tipus d’espai.
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Per establir l’aforament de les instal·lacions esportives, l’Ajuntament ha tingut en
compte el document de l’aforament de les instal·lacions esportives durant el
desconfinament de la COVID-19 del Consell Català de l’Esport.
Paral·lelament, l’Ajuntament senyalitzarà amb cartells informatius els equipaments
inclosos en el present protocol, per donar a conèixer a les persones usuàries les
mesures de protecció que s’han de dur a terme.

Camp de futbol
• Aforament màxim instal·lació: 441 persones
• Aforament màxim grades: 60 persones
• Aforament màxim vestidors:
 Vestidor 1: 5 persones
 Vestidor 2: 6 persones
 Vestidor 3: 7 persones
 Vestidor 4: 7 persones
 Vestidor 5: 6 persones
 Vestidor 6: 8 persones
• Es permet l’accés d’espectadors a la instal·lació? Només quan hi hagi partit de
competició oficial o partit amistós, garantint que es mantenen els 1,5m de distància
de seguretat i respectant l’aforament màxim de la instal·lació.
• Es permet la utilització de les grades pel públic espectador? Només quan hi hagi
partit de competició oficial o amistós, garantint que l’entitat deixarà tres seients de
cada quatre sense ocupar i farà seure a portell en fileres successives, així com fer
respectar l’aforament màxim de les grades. Veure l’exemple de distribució d’una
zona de grades amb seients a l’annex.
• Es permet l’ús de vestidors? De forma general no s’utilitzaran, però
excepcionalment s’autoritzarà el seu ús d’acord amb el procediment establert en el
present protocol i respectant l’aforament màxim d’aquests.

Pavelló
• Aforament màxim instal·lació: 232 persones
• Aforament màxim grades:
 Grades 1: 20 persones
 Grades 2: 23 persones
 Grades 3: 20 persones
• Aforament màxim vestidors:
 Vestidor 1: 8 persones
 Vestidor 2: 4 persones
 Vestidor 3: 4 persones
 Vestidor 4: 4 persones
 Vestidor 5: 4 persones
 Vestidor 6: 8 persones
• Aforament màxim sala de karate: 15 persones
• Es permet l’accés d’espectadors a la instal·lació? Només quan hi hagi partit de
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competició oficial o partit amistós, garantint que es mantenen els 1,5m de distància
de seguretat i respectant l’aforament màxim de la instal·lació.
• Es permet la utilització de les grades pel públic espectador? Només quan hi hagi
partit de competició oficial o amistós, garantint que l’entitat deixarà tres seients de
cada quatre sense ocupar i farà seure a portell en fileres successives, així com fer
respectar l’aforament màxim de les grades. Veure l’exemple de distribució d’una
zona de grades amb seients a l’annex.
• Es permet l’ús de vestidors? De forma general no s’utilitzaran, però
excepcionalment s’autoritzarà el seu ús d’acord amb el procediment establert en el
present protocol i respectant l’aforament màxim d’aquests.
• L’accés d’espectadors a la instal·lació, així com la utilització de les grades per part
d’aquests, queda condicionat a què les portes de l’entrada principal de la
instal·lació, actualment inoperatives per les obres d'endegament del canal i
adequació de la zona esportiva, estiguin operatives, data prevista pel 17 d’octubre
del 2020.

Pista poliesportiva exterior
• Aforament màxim instal·lació: 40 persones
• Aforament màxim vestidors:
 Vestidor 1: 6 persones
 Vestidor 2: 7 persones
 Vestidor 3: 8 persones
• Es permet l’accés d’espectadors? No es permet l’accés d’espectadors.
• Es permet l’ús de vestidors? De forma general no s’utilitzaran, però
excepcionalment s’autoritzarà el seu ús d’acord amb el procediment establert en el
present protocol i respectant l’aforament màxim d’aquests.

Pista de tennis
• Aforament màxim instal·lació: 6 persones
• Es permet l’accés d’espectadors? No es permet l’accés d’espectadors.

Documentació gràfica de la superfície necessària per a les diferents
activitats
Referències per al càlcul de l’aforament dels espais esportius segons el document de
l’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-19
del Consell Català de l’Esport.
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https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirusesport/aforament-installacions-esportives.pdf

Principals referències i documents consultats
• Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya per la Secretaria General de
l’Esport. (Document en Línia)
<https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaciocoronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-FaseREPRESA.pdf> [Consulta: 17 setembre 2020].
• Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2 pel Departament de Salut. (Document en Línia)
<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf> [Consulta: 18
setembre 2020].
• Protocol de gestió de casos als centres educatius pel Departament d’Educació.
(Document en Línia)
<https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestiocasos-rev.pdf> [Consulta: 18 setembre 2020].
• L’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID2019 pel Consell Català de l’Esport. (Document en Línia)
<https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaciocoronavirus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf> [Consulta: 17 setembre
2020].
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Annex
Model de registre d’entrades i sortides per garantir la traçabilitat de les
persones que accedeixin a la instal·lació
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Declaració responsable per l’ús de les instal·lacions esportives municipals
durant les fases de desconfinament en el context de la crisi sanitària de la
COVID-19
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Exemple de distribució d’una zona de grades amb seients

15

