
 

 

 

 

PROTOCOL ACTUACIÓ ZONA ESPORTIVA SANT SADURNÍ D'ANOIA 

 

MESURES GENERALS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

• Distància de seguretat 1,5m equivalent espai de seguretat de 2,5m2 per persona 

Es realitza la senyalització dels espais (passadissos, vestidors i zones comunes) panells 

informatius per tal de mantenir distància de seguretat a tota la zona esportiva.  

 

• Ús de la mascareta, a excepció del moment de fer activitat física i esportiva 

És obligatori accedir a la zona esportiva municipal amb mascareta. El Servei d'Esports podrà 

denegar l'entrada de qualsevol esportista, usuari o acompanyat si no porta la mascareta posada.  

 

• Higiene i rentat freqüent de mans (aigua i sabó; solució hidroalcohòlica) 

Es reforça els punts de rentat freqüent i es proporciona solució hidroalcohòlica. 

 

• Protocol d’actuació per reduir el risc de contagi amb la identificació de zones de risc 

El Servei d'Esports aplica les mesures de distanciament social, limitació d'aforament, sistema de 

franges horàries i reforç en la higiene, neteja i desinfecció dels espais.   

 

• Garantir traçabilitat, identificant i tenint control d’esportistes, organitzadors i públic 

El Servei d'Esports realitza el registre i la identificació nominal de tots els esportistes que realitzen 

algun tipus d'activitat a la zona esportiva. També sol·licitarà a totes les entitats que vulguin realitzar 

alguna activitat a la zona esportiva una declaració responsable i el protocol que seguirà durant les 

seves activitats.   

 

• Desinfecció del material utilitzat, segons la normativa 

El Servei d'Esports realitza un mínim de 5 desinfeccions diàries a tots els espais comuns 

mitjançant  sistemes de desinfecció UVC.  

 

• Ús de vestidors i dutxes 

La limitació d'aforament en els espais de piscina coberta i sala de musculació permet l'obertura 

dels vestidors i dutxes d'aquests espais mantenint l'espai de seguretat de 3m2. Els vestidors i 

dutxes de la piscina descoberta queden tancats fins a nou avís.  

 

 

 



 

 

 

 

MESURES GENERALS PER A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER ENTITATS A LES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

• Identificació de la persona responsable del compliment del protocol i interlocutora amb 

l’administració. Cada entitat presentarà un protocol específic pel desenvolupament de les 

seves activitats 

 

Cada entitat presentarà una persona responsable per a seguir el compliment del protocol conforme 

adequa la seva activitat a les mesures de seguretat, higiene i salut establertes. Cada federació 

elaborarà un protocol de referència pel desenvolupament de les activitats esportives i els clubs 

l’hauran d’adequar a la pròpia. 

 

El protocol ha de descriure que l'entrenament o competició que pretén desenvolupar-se, s’adequa 

a les mesures de seguretat, higiene i salut descrites a l’Annex 1 del Pla pel desconfinament de 

l’esport de Catalunya, el sistema que eviti la concentració de persones a les sortides i a les 

arribades, així com els possible punts “calents” on es pot arribar a concentrar esportistes en el 

desenvolupament de la prova. Cal garantir la traçabilitat. 

◦ DECLARACIÓ RESPONSABLE COM A DIRIGENT DE L'ENTITAT (doc. adjunt) 

◦ PROTOCOL ESPECÍFIC PEL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT (adaptar model) 

 

• Establiment de grups estables tenint cura del contacte durant l’estabilització del grup 

No hi haurà limitació d'aforament per a la realització d'entrenaments, competicions o 

esdeveniments sempre que es realitzi amb el grup estable proposat per l'entitat. El 

responsable/interlocutor de cada entitat informarà de la composició d'aquests grups al Servei 

d'Esports.  

 

• Declaració de responsabilitat dels esportistes de cada entitat 

Abans de l'inici dels entrenaments, cada esportista ha de presentar a la seva entitat una declaració 

que certifiqui que en 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 seva vigència. El responsable de 

cada entitat recollirà i enviarà la documentació al Servei d'Esports.  

◦ DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPORTISTES MAJORS EDAT (doc. adjunt) 

◦ DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES D'ESPORTISTES MENORS EDAT (doc. adjunt) 



 

 

 

 

• Entrenaments a porta tancada 

Els entrenaments es realitzaran a porta tancada. La impossibilitat de garantir la distancia de 

seguretat en els espais fa que els entrenaments es realitzin a porta tancada. Els esportistes hauran 

d'entrar i sortir de la instal·lació de manera conjunta.  

 

• Ús de vestidors i dutxes durant els entrenaments 

L'ús compartit de vestidors entre diferents grups impossibilita l'obertura de vestidors i dutxes durant 

els entrenaments ja que no es pot garantir el mantenint de l'espai de seguretat de 3m2. Els 

vestidors i dutxes queden tancats fins a nou avís.  

 

• Competicions i esdeveniments esportius 

Es poden realitzar competicions i esdeveniments esportius sempre que es garanteixin les mesures 

de seguretat, higiene i distanciament entre els esportistes. En el cas de competicions i 

esdeveniments esportius que requereixin contacte físic o no es pugui garantir el distanciament 

entre els esportistes, serà necessari que la persona participant declari no haver tingut símptomes 

compatibles amb la COVID-19, no haver estat positiu, ni haver conviscut amb persones que ho 

hagin estat o bé en contacte estret amb persones infectades. 

L’organització de la competició esportiva ha de garantir la traçabilitat de les persones participants 

amb les mesures que permetin identificar els i les esportistes i, en cas de ser necessari, poder-hi 

contactar. El responsable de cada entitat recollirà i enviarà la documentació al Servei d'Esports.  

◦ DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPORTISTES MAJORS EDAT (doc. adjunt) 

◦ DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES D'ESPORTISTES MENORS EDAT (doc. adjunt) 

És recomanable iniciar aquestes competicions d’acord amb el calendari federatiu o amb la represa 

del curs escolar. 

 

• Ús de vestidors i dutxes durant competicions i esdeveniments 

Vestidors tancats (no podem garantir distàncies mínimes de seguretat ni desinfeccions tenint en          

compte tots els esportistes que hi ha durant la jornada). 

 

• Públic en les competicions i esdeveniments 

Partits oficials, accés d’1 acompanyant per esportista. Si aquest acompanyant ve amb menors, 

també tindran accés. 

L’entitat local gestionarà registre de persones assistents, amb control nominal i telèfon de contacte.  

Per accedir a la instal·lació s’haurà de dur mascareta. L’entitat local realitzarà el control de 

temperatura i proporcionarà solució hidroalcohòlica abans d’accedir a graderies. S’haurà de 

mantenir el distanciament de seguretat interpersonal d’1,5 m. 

L’equip visitant podrà portar públic sempre que es compleixin les mesures de seguretat i restricció 

d'1 acompanyant/esportista.  



 

 

 

 

Es senyalitzarà i controlarà els fluxos en els accessos i sortides per tal d'evitar aglomeracions. 

S'assignarà seients pel públic local i visitant deixant 3 seients lliures de cada 4 sense ocupar, 

excepte si son persones de la mateixa unitat familiar. Es marcaran els seients que no es puguin fer 

servir. 

L’entrada es realitzarà pel Passeig Can Ferrer del Mas, 2 (piscina municipal) i la sortida es farà pel 

c/Gelida. 

 

 
 

 
 

 



ANNEX 4 
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL ASSISTÈNCIA 

A-  CLUBS ESPORTIUS 

Aquest document s’haurà d’emplenar un sols cop a l’inici de la temporada i s’haurà d’actualitzar en el 
cas de produir-se canvis en la plantilla. Un cop complimentat el Registre, el responsable de l’equip 
lliurarà tan aquest primer Registre com les possibles posteriors actualitzacions al Responsable de 
Protocol de Club o Entitat. 

Nom del club/entitat:      Equip: 

Nom i Cognoms Responsable equip: Telèfon: 

RELACIÓ DE JUGADORS 

Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

RELACIÓ DE TÈCNICS/STAFF EQUIP 

Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 
1 

2 

3 

4 

5 

ALTRES PARTICIPANTS 

Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 
1 

2 

3 

4 

5 

Data de realització: Data d’actualització 3: 
Data d’actualització 1: Data d’actualització 4: 
Data d’actualització 2: Data d’actualització 5: 

Nota: Aquest annex es facilita per la custòdia del club. 





 

PROTOCOL BSS:  

ACCÉS A PÚBLIC 

 

• Accés a públic al 30% d’aforament i amb seient preassignat.  

 

• Seients limitats per cada equip. 

 

• Ajuntament de St. Sadurní d’Anoia només deixa entrar 1 acompanyant 

per jugador/a. 

 

• Per accedir a la instal·lació s’ha d’omplir el formulari que trobareu en el 

Codi QR. 

o S’ha de sol·licitar abans del divendres a les 21:30h. Després 

d’aquesta hora, no s’assignaran més seients i, per tant, no es tindrà 

accés. 

o Només s’assignarà un seient per persona, qui sol·liciti més d’un 

seient s’anul·larà la petició. 

o Tothom que hagi fet la sol·licitud, rebran una notificació al correu 

electrònic, que hagin deixat amb l’assignació de seient, i l’hauran 

d’ensenyar per entrar a la instal·lació just abans de l’inici de partit. 

 

• Es donarà accés al públic 10’ abans de l’inici del partit, sempre i quan, 

hagi finalitzat el partit anterior. 

 

• El públic ha d’estar assegut al seu seient i portar la mascareta en tot 

moment. 

 

Formulari seients – QR: 
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