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AUTORITZACIÓ PER LA RETRANSMISSIÓ DE PARTITS A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE

BADALONA

Davant  la  continuada  demanda  per  part  d’alguns  clubs  per  poder  retransmetre  en  directe  els  partits  oficials  de

competició organitzats per la Federació Catalana de Basquetbol, s’informa

Que atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5

de maig sobre el dret  a l’honor a la intimitat personal i  familiar i  a  la pròpia imatge,  el Servei  d’Esports demanarà

consentiment als equips per poder emetre els partits de les diferents competicions que s’enfrontin.

                                                                                                                                                                             

RESPONSABLE DE CLUB

Nom i cognoms:                                                                                                                                                   

DNI:                                                                                                                                                                      

Telèfon:                                                                                                                                                                 

    AUTORITZO NO AUTORITZO

Que el                                                                 pugui retransmetre en directe els partits oficials de les competicions

organitzades per la Federació Catalana de Basquetbol a través de plataformes Online i fer-ne difusió d’aquest fet a

traves de xarxes socials publicant imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, nois i noies realitzant les

esmentades activitats.

Signatura
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REGISTRES D’ACTIVITAT-CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Aquest document haurà de realitzar-se a cada instal·lació, cada jornada de celebració de competicions,
partits i/o esdeveniments. Un cop complimentat, el responsable del Protocol de cada club haurà de custodiar
el registre durant com a mínim, 21 dies des de la celebració de l’esdeveniment.

Club: Equip:

Responsable Club (1): Telèfon:
Responsable Club (2): Telèfon:

ACOMPANYANTS

NOM I COGNOMS TELÈFON SIGNATURA



La sol·licitud de les dades del present document es realitza en compliment de les mesures imposades per les autoritats sanitàries per
a la protecció de l’interès general i dels interessos vitals de les persones, i seran utilitzats única i exclusivament amb la finalitat de
seguiment i vigilància epidemiològica del Covid-19 i per prevenir i evitar situacions excepcions d’especial gravetat, atenent a raons de
l’interès public essencial en l’àmbit específic de la salut pública, i a l’empara de l’establert en el “Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016“.

Les dades sol·licitades seran utilitzades exclusivament amb aquesta finalitat, limitat-se als estrictament necessaris per atendre el seu
compliment i poder informar a l’autoritat de les dades de les persones i de contacte. Conseqüentment només es cediran les dades
facilitades a les autoritats sanitàries autonòmiques i al  Ministeri  de Sanitat  en  els supòsits  que correspongui  en compliment  de
l’obligació legal imposada, sense possibilitat de cessió ni ús per a altres finalitats que no siguin les exposades.

Les dades facilitades mitjançant aquest document es conservaran un mínim de 14 dies i un màxim de 21, període en el que es
considera que pot produir-se la incubació i aparició de la malaltia.

El/la interessat/da disposarà, respecte les seves dades, dels drets conferits en el RGPD i en la “LOPDCP3/2018 de 5 de diciembre,
de acceso,  rectificació,  cancelación y oposición»,  així  com els  de limitació del  contingut,  portabilitat  i  supressió (oblit),  amb les
limitacions que puguin derivar-se del compliment de l’obligació legal que determini en cada cas el tractament. En el supòsit de voler
exercitar els seus drets, caldrà enviar comunicació al club, acompanyant en tot cas còpia del seu DNI.

Per qualsevol dubte o consulta, no dubti en contactar amb l’FCBQ. Agraïm la seva comprensió i preguem la seva col·laboració per
poder contenir la pandèmia i facilitar el rastreig de possibles positius, per al seu interès i el de tothom.
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Normativa d’accés dels equips locals, visitants i acompanyants

Segons  les  directrius  de  l’Ajuntament  de  Badalona  en  relació  a  l’accés  de  públic  a  les  Instal·lacions  Esportives
Municipals és d’obligatori compliment aquesta normativa a partir del dissabte 27 de març.

Els jugadors no s’han de presentar si tenen simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos seca, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea, pèrdua del sentit de l’olfacte o gust...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Així com si 
s’està pendent  d’un resultat PCR.

Els jugadors i staff tècnic , entraran 30 minuts abans del partit sempre que hagin pistes lliures per escalfar, sinó hauran
d’esperar  a  la  finalització del  partit  anterior,  prèvia  pressa de temperatura  i  gel  hidroalcohòlic  i  portant  posada la
mascareta quan es trobin a  les  zones comunes fins quan inicien l’activitat  esportiva  i  desprès  de l’acabament  de
l’activitat.

Els controladors de mesa i àrbitres, entraran 30 minuts abans del partit sempre que es pugui.

S’ha de respectar la senyalística en tot moment.

L’equip haurà de venir canviat, no podrà fer ús dels vestidors i haurà de portar la seva ampolla d’aigua.

L’escalfament de l’equip es realitzarà a l’exterior, sempre que sigui necessari.

Un cop finalitzi el partit, la sortida de pista ha de ser el més aviat possible.

L’accés dels acompanyants dependrà de l’aforament de cada instal·lació,l’entrada serà una vegada hagi sortit el públic
del partit anterior,  prèvia presa de temperatura i  comprovació de les dades dels mateixos (nom cognoms i telèfon).
Sempre hauran de portar la mascareta posada.

Els menors comptaran com a públic.

Els acompanyants no s’han de presentar si tenen simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos seca, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea, pèrdua del sentit de l’olfacte o gust...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
Així com si s’està pendent  d’un resultat PCR.

L’entrada serà conjunta. Un cop entrin el gruix d’acompanyants es tancarà la porta i no podrà accedir ningú més. 

Els acompanyants de l’equip visitant ocuparan la grada que se’ls indiqui respectant la distància de seguretat. 

No es podrà menjar ni beure a la grada.

Una vegada dins la instal·lació, l’acompanyant no podrà sortir fins que es finalitzi el partit.

Un cop finalitzat el partit, els acompanyants deixaran el pavelló i esperaran els seus jugadors fora del mateix.

El responsable del l’equip local,haurà de portar aquest document imprès, amb les dades de cada acompanyant i 
entregar-lo al responsable de la instal·lació abans d’entrar.

El responsable de l’equip visitant haurà de enviar per e-mail a Tramits_Esports@badalona.cat la llista dels 
acompanyants i, a més, haurà de portar aquest document imprès amb les dades de cada acompanyant amb data 
màxima del dijous a las 12,00 hores.

És necessària la col·laboració de tots i totes per tal que es pugui desenvolupar la pràctica esportiva amb la màxima 
normalitat possible.
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