
 

PROTOCOL  D'OBERTURA  I  ÚS  DE  LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES
MUNICIPALS.

NORMES D'ACCÉS I ÚS. 

DESCRIPCIÓ  DE  L'ACTIVITAT  ESPORTIVA,  HORARIS,  AFORAMENT  I
USUARIS/ES.

ACTIVITATS ESPORTIVES PERMESES.

Entrenaments individuals d'esports col·lectius. Futbol, Bàsquet, Waterpolo.

Entrenaments i competició de tennis. Grups 

Entrenaments individuals de G. Rítmica, Patinatge, Natació i esports de contacte.

HORARIS UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: 

Complex esportiu: Poliesportiu:
 De 7.00 a 23.00 hores de dilluns a 

divendres.
 De 9.00 a 17.30 hores dissabte.
 De 10.00 a 14.30 hores diumenge.

 De 8.00 a 22.00 hores de dilluns
a dissabte.

 De 8.00 a 14hores diumenge.

AFORAMENT MÀXIM: (en relació a 4m2/persona en sala), (en relació a 5m2/persona
en sala de musculació).

Complex esportiu: Poliesportiu:
 Piscina: 11 persones.
 Gimnàs: 51 persones.
 Sala polivalent: 13 persones.
 Sala ioga: 5 persones.
 Sala ciclo indoor: 15 persones.
 Sala Tatami: 15 persones.
 Pavelló: 52 persones.
 Pistes exteriors: 52 persones.
 Recepció: 5 persones.

 Piscina gran: 1162 persones (en 
vas 312 persones).

 Piscina petita: 456 persones (en 
vas 62 persones).

 Pistes tenis: 4 persones.
 Frontó: 4 persones.
 Recepció: 3 persones

Obligatori grups tancats, respectar distancia de seguretat i mascareta en
zones comuns (l’equip tècnic en tot moment).

FRANGES HORÀRIES:

Tennis, frontó, camp futbol,  pavelló, 
piscina, sales i pistes exteriors complex.

Neteja i desinfecció:
De 8.00 a 14.00hores
Neteja i desinfecció:
De 16.30 a 23.00 hores
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USUARIS/ES ( ordre de prioritat per a la reserva de la instal·lació):

1. Esportistes classificats d'alt nivell i rendiment.

2. Esportistes majors de 14 anys, inclosos en els Programes de Tecnificació.

3. Esportistes professionals.

4. Esportistes  federats.  Tindran  prioritat  aquells/es  que  pertanyin  a  entitats  ja

abonats a la instal·lació.

5. Restes  d'esportistes.  Tindran  prioritat  aquells/es  que  pertanyin  a  entitats  ja

abonats a la instal·lació.

SOL·LICITUD D'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ MITJANÇANT CITA PRÈVIA:

Web Prioritàriament iembadia.deporsite.net
Tel Ocasionalment 937183654
Correu Grups i entitats esports@badiadelvalles.net

DATA OBERTURA I INICI DE L'ACTIVITAT: 

A partir del dimecres 2 de setembre de 2020 s'activarà el servei de cita prèvia. L'horari

d’atenció presencial serà de 7.30 a 13.00h i de 15.30 a 21.00h, de dilluns a divendres,

sol·licitant cita prèvia a través de la web.

REGISTRE  D'ENTRADA/SORTIDA  DEL  PERSONAL  I  INCIDÈNCIES  EN  LA
INSTAL·LACIÓ: 

Hi haurà un registre d'entrada i  sortida del  personal  a la  instal·lació en la qual es

recollirà les dades personals dels usuaris (nom, cognoms, data de naixement, número

de DNI, condició d'esportista, club, hora d'entrada, hora de sortida i observacions) a

traves del programa d’accés i la reserva programada d’usuaris a la web.

A l'entrada tota persona haurà d'emplenar un document de compliment de les pautes

de funcionament i declaració responsable que no té símptomes i que no ha estat en

contacte amb persones que hagin estat diagnosticades amb posterioritat per covid-19.

Aquest document haurà de portar-se prèviament emplenat a la instal·lació esportiva o

enviat via e-mail,  és farà una única vegada sent responsabilitat de l’usuari informar

d’algun canvi  del  seu estat.  Cada entitat  esportiva  serà  responsable  de fer  omplir

aquest document i fer-ho arribar a la instal·lació.
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1. CONTROL D'ENTRADA A LA INSTAL·LACIÓ.

 Tan  sols  accediran  al  centre  les  persones  degudament  autoritzades  (cita

prèvia).

 Els  esportistes i  entrenadors/es tan sols podran entrenar arribant al Centre

pels seus propis mitjans, entrenant i sortint a continuació. 

 Solament hi haurà un únic punt d'entrada al recinte, l'accés serà per recepció

(zona  habitual  d'entrada)  amb  un  únic  sentit  de  circulació  cap  a  les

instal·lacions:

Complex esportiu:

 L’accés  a  les  pistes  exteriors  es  realitzarà  pel  passadís

corresponent, sense possibilitat d’accedir als vestuaris.

 L’accés al pavelló es realitzarà pel passadís corresponent, sense

possibilitat de accedir als vestuaris.

 L’accés  a  la  piscina  es  realitzarà  pel  passadís  corresponent  i

accedint als vestuaris generals.

 L’accés a la sala de musculació,  les sales polivalents i el tatami es

realitzarà  per  l’escala  de  recepció  i  nomes  podran  utilitzar  els

serveis de recepció.

 La  sortida  de  tots  els  usuaris/es  es  realitzarà  per  la  mateixa

entrada.

 Al  no  presentar  físicament  la  instal·lació  un  altra  accés,  és

obligatori  l’ús  de  mascareta  en  totes  les  zones  comuns,  al

ingressar i al sortir del complex.

Poliesportiu:

 L’accés a les pistes de tennis i el frontó es realitzarà per l’entrada

principal  i  a  continuació  pel  passadís  corresponent,  sense

possibilitat de dutxar-se als vestuaris interiors.

 L’accés al camp de futbol es realitzarà per l’entrada del pàrquing i

a  continuació  pel  passadís  corresponent,  sense  possibilitat  de

dutxar-se als vestuaris del camp.

 L’accés al bar es realitzarà pel passadís corresponent.

 La sortida de tots els usuaris es realitzarà per la mateixa entrada.
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 Al no presentar físicament la instal·lació un altra accés controlat,

és  obligatori  l’ús  de  mascareta  en  totes  les  zones  comuns,  al

ingressar i al sortir del poliesportiu.

 Totes les entrades han de ser escalonades, que permeti controlar l'aforament

de la instal·lació, sense que es puguin acumular dues persones prop del control

d'entrada. 

 Les entitats hauran d’organitzar les entrades dels seus esportistes per franges i

sent l’entrenador o responsable de l’entitat qui els reculli a l’entrada del centre,

evitant possibles aglomeracions.

 En  la  zona  d'accés  a  la  instal·lació  i  en  el  lloc  assenyalat,  els  mateixos

usuaris/es procediràn a la neteja i desinfecció de:

 Mans.

 Calçat.

 Material i l'equipament personal d'entrenament.

En l'accés a la instal·lació es procedirà al control de símptomes (temperatura per mitjà

de termòmetre làser i/o preguntar per símptomes o altres a definir per els responsables

de la instal·lació d'acord amb pautes de Sanitat). 

Observacions:

 Col·locació de cartells informatius en l'entrada.

 Habilitació d'un espai per a realitzar el procediment de desinfecció de mans,

calçat, material i equipament de l'esportista i de l'entrenador.

 Col·locació en entrada-recepció de senyals en el sòl per a torn d'espera (per al

cas  que  se  citin  a  diverses  persones  a  la  mateixa  hora)  i  per  a  atenció  i

informació.

 Col·locació en els passadissos de senyals indicadors del sentit per a circular de

els/as usuaris/as o la prohibició de circular per aquests.

 Exposició de cartells informatius sobre mesures higièniques sanitàries.

ALTRES PAUTES GENERALS: 

 S'espera que totes les persones que accedeixin a la instal·lació durant aquesta

nova  normalitat  compleixin  estrictament  totes  aquestes  normes.  El  seu
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incompliment pot donar peu a l'expulsió de la instal·lació. 

 Si és possible, tant els usuaris, esportistes com els/les entrenadors/es hauran

d'utilitzar  el  seu  equipament  esportiu  propi  personal  que  haurà  de  ser

desinfectat a l'entrada de la instal·lació.

 S'espera per part de tots que es mantingui en el centre unes pautes estrictes

de neteja personal, conducta i cura per a evitar contagis en totes les situacions

i  també  mesures  preventives  abans  de  l'entrada.  Les  pautes  són  les

recomanades  per  a  la  població  general  per  Sanitat,  com  portar  màscara,

mantenir distància de seguretat en tot moment, etcètera. 

 Tots/es (usuaris, esportistes, entrenadors/es) han de fer tan com es pugui, una

vigilància activa dels seus símptomes i dur a terme registre de la temperatura

corporal dues vegades al dia, matí i nit. 

 Els usuaris, esportistes, entrenador/a haurà d'avisar en el moment que presenti

algun d'aquests símptomes: 

 Febre. Temperatura >37 °C. 

 Tos seca.

 Picor en la gola, mal de coll. 

 Opressió en el pit. 

 Dificultat per a respirar. 

 Lesions violàcies en peus i/o mans. 

 Erupció cutània eritematosa o urticària. 

 Diarrea. 

 Vòmits. 

 Dolores musculars o articulars. 

 Cefalea (mal de cap). 

 Pèrdua del gust i/o de l'olfacte. 

 Estat Confusional.

 Mareig o síncope.

 S'ha  de  fer  ús  de  màscara  en  tot  moment,  exceptuant  la  realització  dels

exercicis / entrenaments. 

 Els  usuaris,  els  esportistes,  els/les  entrenadors/es,  així  com qualsevol  altra

persona,  han de poder  romandre en tot  moment  sense veure's  exposats  a

contactes pròxims, 2 metres mínim en situació d'aturat serà l'estàndard de

la  instal·lació.  En  la  part  d'entrenament  s'especifiquen  distàncies  per  a
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l'activitat d'entrenament. 

 Les  circulacions  per  dins  de  la  instal·lació,  incloent  passadís,  s'han  de  fer

mantenint la distància de seguretat de 2 metres. Cal restringir les circulacions al

mínim possible  i  quan  ens  trobem amb  algú  hem de  recordar  mantenir  la

distància  i  portar  correctament  la  mascareta.  El  mateix  s'aplica  al  bany i

lavabo,  si  està  ocupat  (aforament  1  usuari/a)  esperar  a  una  distància

adequada.  S'habilitarà  una  condícia  en  pista  sent  desinfectat  constantment,

evitant el seu ús tant com sigui possible

 Les dutxes comunitàries o col·lectives dels vestuaris romandran tancades, es

retiraran els assecadors de mans i les saboneres. Ús individual del vestuari per

al canvi de vestimenta segon l’espai reservat. Aforament del vestuari estaran

degudament marcades. Es desinfectarà després del seu ús i s'evitarà el seu ús

tant com sigui possible.

 Per  a  esports  col·lectius  es  podrà  assignar  el  vestuari  a  grups  tancats,

respectant la distància de seguretat i sense possibilitat d'utilització de dutxes.

 Prohibit l'ús de taquilles.

 Es recomana l'ús de guants i cintes o mocadors per al cabell. 

 També es recomana usar ulleres per a evitar tocar-se els ulls.

 S'evitarà caminar descalç en tot moment.

 És recomana fer reunions virtuals entre els/les entrenadors/es.

 Els usuaris i els esportistes que entren i surten hauran de venir amb la roba

d'entrenament i tornar a casa amb ella, per a evitar l'ús dels vestuaris per raons

de proximitat  i  de la  presència d'aerosols  que poden afavorir  els  potencials

contagis. Tovalloles, i altres elements propis utilitzats es guardaran degudament

abans de sortir de la instal·lació.

 S'aconsella la rentada de roba d'entrenament a 60º per a la seva desinfecció.

 Es  precintaran  totes  les  fonts  d'aigua  i  les  persones  usaran  ampolles  d'ús

individual. 

 El  personal  present  en  la  instal·lació  serà  el  mínim  imprescindible  per  a

l'activitat. 

2. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ENTRENAMENTS 

 Els  entrenaments  en  tots  els  casos  seran  efectuats  de  manera  individual,

prohibint-se  tot  contacto  físic  o  proximitat.  Un  cop  passats  14  dies
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d’entrenament es podran coordinar grups estables.

 Els/les entrenadors/es hauran de programar els entrenaments de manera que

les normes de distància, aforament i mesures preventives contra el contagi es

compleixin rigorosament.

 En  l'espai  esportiu  destinat  a  futbol-7  es  permetrà  2  grups  de  fins  a  15

esportistes  més  l'equip  tècnic.  Entrenament  individual  (físic  i  tècnic),  sense

contacte físic. Entre aquest personal tècnic es nomenarà a un responsable que

informarà de les incidències al coordinador de l'entitat esportiva.

 En  pista  poliesportiva  coberta  longitudinal:  es  permetrà  grup  de  fins  a  20

esportistes més l'equip tècnic, sense superar el 50% de l'aforament esportiu.

Entrenament  individual  (físic  i  tècnic),  sense  contacte  físic.  Entre  aquest

personal  tècnic  es  nomenarà  a  un  responsable  que  informarà  de  les

incidències al coordinador de l'entitat esportiva.

 En  pista  poliesportiva  coberta  transversal:  es  permetrà  grup  de  fins  a  12

esportistes  més  l'equip  tècnic.  Entrenament  individual  (físic  i  tècnic),  sense

contacte físic. 

 En  pista  de  tennis:  per  a  entrenaments  i  competició  2x2.  En  el  cas

d'entrenament i aprenentatge en grup no es podrà superar l'aforament del 50%

de  l'aforament  esportiu,  entre  6-8  esportista  més  el  tècnic.  Entre  aquest

personal  tècnic  es  nomenarà  a  un  responsable  que  informarà  de  les

incidències al coordinador de l'entitat esportiva.

 En sales polivalents: el límit és de 2,5 x 2,5 mts per usuari, marcant en el terra

de la sala la zona segura d'exercici.

 Els  usuaris  i  els  esportistes  podran  entrenar  en  la  instal·lació  arribant  a  la

instal·lació  pels  seus  mitjans,  entrenant  i  sortint  a  continuació  en  acabar

l'entrenament. Els entrenaments es realitzaran en horaris prefixats de reserves

de  cites  i  els  que  els  clubs  i  entitats  van  negociar  amb la  direcció,  tenint

presents  els  torns  de  neteja.  En  cap  cas  es  podran  romandre  en  les

instal·lacions  en  els  horaris  de  canvi  de  torn.  Els  entrenadors  també

respectaran aquesta norma horària.

 Independentment de les pautes específiques per a cada situació, la separació

entre usuaris, esportistes, entrenadors i tècnics, com a regla general, ha de ser

fins i tot major en entrenament que en situacions socials, ja que la suor i el

moviment  poden fer  arribar  gotes més enllà  del  que estableixen les pautes

generals de l'epidèmia. (S'estableixen 5 metres com a mínim i augmentar-la
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sempre que sigui possible fins a 10 m si es corre darrere d'altres esportistes).

 Tot el material utilitzat pels usuaris serà d'ús individual, en el cas de la sala de

musculació,  activitats  dirigides  i  els  clubs,  aquest  material  serà  desinfectat

primerament pels usuaris del mateix, controlats i repassats pels entrenadors o

responsables del material i s’intentarà sempre que es pugui que sigui material

d'ús individual.
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