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PROTOCOL D’

LA FASE DE 

 Curs 2020/2021
 

 

 

 

 

 

1. OBJECTIU 

Aquest protocol adequa l’accés i
en l’annex 1 del PLA D’ACCIÓ DEL
marc legal relacionat amb la crisi

 

Estableix les mesures de prevenció, de 
la pràctica d’activitats físiques i esportives amb l’objectiu de prevenir el risc de transmissió i 
afavorir la contenció de la infecció per SARS

 

Aquest protocol també inclou recomanacions
afavorir la seguretat sanitària per a les  persones usuàries de les IEM i apel·len a l
responsabilitat per autoprotegir

 

 

2. VIGÈNCIA DEL PROTOCOL

El contingut i els criteris establerts en aquest protocol 
temporada 2020/2021. 
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PROTOCOL D’ACCÉS I ÚS DE LES IEM EN 

LA FASE DE REPRESA. 

Curs 2020/2021.  

l’accés i l’ús de les instal·lacions esportives municipals (IEM)
en l’annex 1 del PLA D’ACCIÓ DEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA

la crisi sanitària vigent.  

prevenció, de protecció, organitzatives, d’accés i 
pràctica d’activitats físiques i esportives amb l’objectiu de prevenir el risc de transmissió i 

afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  

Aquest protocol també inclou recomanacions que, tot i no ser obligatòries
seguretat sanitària per a les  persones usuàries de les IEM i apel·len a l

protegir-se i protegir a la resta de persones que utilitzen les IEM.

VIGÈNCIA DEL PROTOCOL 

criteris establerts en aquest protocol seran vigents 
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DE LES IEM EN 

esportives municipals (IEM) al previst 
DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA (PADEC) i al 

protecció, organitzatives, d’accés i d’ús de les IEM per a 
pràctica d’activitats físiques i esportives amb l’objectiu de prevenir el risc de transmissió i 

tot i no ser obligatòries, tenen per objectiu 
seguretat sanitària per a les  persones usuàries de les IEM i apel·len a la seva 

se i protegir a la resta de persones que utilitzen les IEM. 

vigents a partir de l’inici de la 
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Les mesures que estableix aquest protocol podran
l’evolució de les condicions epidemiològiques, 
per les autoritats sanitàries
marc legal vigent. 

 

 

3. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA 

• Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
per la COVID-19. 

• 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.

• Pla d’acció pel desconfinamen

• Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de 
la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID

• Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Ll
d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID

 

 

4. ASPECTES GENERALS

Es permet la pràctica de tota 
qualsevol instal·lació esportiva 
sempre que es garanteixi 
protocols aprovats per la federació esportiva a la qual pertanyi l’activi
al marc legal vigent. 

 

Els titulars o promotors de les activitats d’esport i activitat física que es realitzin a les IEM han 
d’ajustar-les als criteris que conté aquest protocol. El seu incompliment serà motiu per 
l’ús de les IEM. 
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Les mesures que estableix aquest protocol podran modificar-se  i adaptar
l’evolució de les condicions epidemiològiques, de les mesures i de les 

les autoritats sanitàries així com de l’Administració esportiva i de les modificacions en el 

DE REFERÈNCIA  

Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 

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 

2. 

Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya. 

Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de 
la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID

Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009 de salut pública, i 
d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID

ASPECTES GENERALS 

Es permet la pràctica de tota activitat física i esportiva, tant individual com col·lectiva,
qualsevol instal·lació esportiva municipal en els termes establerts en
sempre que es garanteixi que l’activitat compleix les mesures establertes al PADEC
protocols aprovats per la federació esportiva a la qual pertanyi l’activitat que es desenvolupa

de les activitats d’esport i activitat física que es realitzin a les IEM han 
les als criteris que conté aquest protocol. El seu incompliment serà motiu per 

www.vilafranca.cat             

i adaptar-se d’acord amb 
de les recomanacions dictades 

i de les modificacions en el 

Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada 

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 

Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de 
la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

ei 18/2009 de salut pública, i 
d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19 

, tant individual com col·lectiva, en 
en els termes establerts en el present protocol, 

que l’activitat compleix les mesures establertes al PADEC, els 
tat que es desenvolupa  i 

de les activitats d’esport i activitat física que es realitzin a les IEM han 
les als criteris que conté aquest protocol. El seu incompliment serà motiu per anul·lar 
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5. ACCÉS  A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

• Es podran utilitzar per usos d’activitats físiques i esportives
funcionament, atenent el calendari anual i les franges 

• Sempre que sigui possible es prioritzaran els usos en 

• Es mantindran mecanismes per garantir la 
esportius tancats, encara que aquesta circumstància pugui 
desenvolupament de la pràctica esportiva

• No s’establiran limitacions 
esportius per a la pràctica d’activitat física i esportiva:

- Activitats esportives dinàmiques (am

- Activitats esportives dinàmiques (amb desplaçaments inferiors a 50 m): 15 m2/esportista

- Activitats esportives estàtiques (amb desplaçaments inferiors a 4 m): 10 m2/esportista

• Per a l’ús de les instal·lacions caldrà fer una reserva prèvia, mitjançant el sistema que estigui 
establert. En la mateixa instal·lació no es podrà gestionar cap reserva ni es permetrà l’accés 
sense reserva confirmada.

• Podran efectuar reserves i fer ús de les IEM els 

- Clubs i associacions esportives inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de 
Vilafranca, amb les condicions que estableix el reglament d’ús de les IEM, 
activitats formatives, 
d’esport escolar, de totes les edats.

- Els esportistes federats, professionals i d’alt rendiment, de totes les edats, residents 
a Vilafranca del Penedès, per 
física interpersonal de seguretat mínima d
corresponguin en cada cas.
també per esportistes residents als municipis de la comarca de l

- Els grups organitzats, estables i amb els mateixos components majors d’edat, 
pràctica d’activitats físiques i d’esport de lleure continuades
periodicitat mínima setmanal
cas. 

- Els grups escolars organitzats i estables per la pràctica d’activitat física escolar.

- En tots els casos, cada esportista ha d’estar en possessió de l’assegurança obligatòria 
que cobreix els accidents a causa de la pràctica esportiva (sego
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INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

per usos d’activitats físiques i esportives totes les IEM que es trobin en 
atenent el calendari anual i les franges horàries d’obertura.

Sempre que sigui possible es prioritzaran els usos en instal·lacions esportives a l’aire lliure.

Es mantindran mecanismes per garantir la ventilació continuada i permanent dels espais 
, encara que aquesta circumstància pugui 

desenvolupament de la pràctica esportiva, però sense limitar-la. 

No s’establiran limitacions sobre l’aforament general establert pels
la pràctica d’activitat física i esportiva: 

Activitats esportives dinàmiques (amb desplaçaments superiors a 50 m): 40 m2/esportista

Activitats esportives dinàmiques (amb desplaçaments inferiors a 50 m): 15 m2/esportista

Activitats esportives estàtiques (amb desplaçaments inferiors a 4 m): 10 m2/esportista

instal·lacions caldrà fer una reserva prèvia, mitjançant el sistema que estigui 
establert. En la mateixa instal·lació no es podrà gestionar cap reserva ni es permetrà l’accés 
sense reserva confirmada. Les reserves s’hauran de fer amb una antelació mínima d

Podran efectuar reserves i fer ús de les IEM els col·lectius següents:

lubs i associacions esportives inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de 
Vilafranca, amb les condicions que estableix el reglament d’ús de les IEM, 

s formatives, d’entrenament i competitives dels seus grups federats o 
d’esport escolar, de totes les edats. 

ls esportistes federats, professionals i d’alt rendiment, de totes les edats, residents 
a Vilafranca del Penedès, per a entrenaments individuals i sense contacte (distància 
física interpersonal de seguretat mínima d’1,5 m). S’aplicaran les tarifes d’ús
corresponguin en cada cas. En el cas de la pista d’atletisme, podran utilitzar
també per esportistes residents als municipis de la comarca de l

organitzats, estables i amb els mateixos components majors d’edat, 
pràctica d’activitats físiques i d’esport de lleure continuades
periodicitat mínima setmanal. S’aplicaran les tarifes d’ús que correspon

Els grups escolars organitzats i estables per la pràctica d’activitat física escolar.

sos, cada esportista ha d’estar en possessió de l’assegurança obligatòria 
que cobreix els accidents a causa de la pràctica esportiva (sego
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totes les IEM que es trobin en 
d’obertura. 

esportives a l’aire lliure. 

entilació continuada i permanent dels espais 
afectar parcialment el 

establert pels diferents espais 

b desplaçaments superiors a 50 m): 40 m2/esportista 

Activitats esportives dinàmiques (amb desplaçaments inferiors a 50 m): 15 m2/esportista 

Activitats esportives estàtiques (amb desplaçaments inferiors a 4 m): 10 m2/esportista 

instal·lacions caldrà fer una reserva prèvia, mitjançant el sistema que estigui 
establert. En la mateixa instal·lació no es podrà gestionar cap reserva ni es permetrà l’accés 

de fer amb una antelació mínima de 24 h.  

: 

lubs i associacions esportives inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de 
Vilafranca, amb les condicions que estableix el reglament d’ús de les IEM, per les 

dels seus grups federats o 

ls esportistes federats, professionals i d’alt rendiment, de totes les edats, residents 
sense contacte (distància 

1,5 m). S’aplicaran les tarifes d’ús que 
En el cas de la pista d’atletisme, podran utilitzar-se 

també per esportistes residents als municipis de la comarca de l’Alt Penedès. 

organitzats, estables i amb els mateixos components majors d’edat, per la 
pràctica d’activitats físiques i d’esport de lleure continuades i recurrents, amb una 

S’aplicaran les tarifes d’ús que corresponguin en cada 

Els grups escolars organitzats i estables per la pràctica d’activitat física escolar. 

sos, cada esportista ha d’estar en possessió de l’assegurança obligatòria 
que cobreix els accidents a causa de la pràctica esportiva (segons el RD 849/1993, de 
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4 de juny). Les entitats i clubs hauran de disposar 
doni cobertura a les activitats esportives que 
de garantir que tots els/les tècnics/ques i persones que tene
menors compten amb el certificat negatiu i vigent 
naturalesa sexual

• Dintre de cada IEM seran accessibles

- els espais esport

- els vestidors, per als col·lectius i en les condicions específiques que 
l’apartat 9 d’aquest protocol
esportistes hauran d’arribar a la instal·lació vestits amb l’equipació esportiva.
recomanació general és no utilitzar els vestidors, amb l’objectiu de minimitzar els 
riscos sanitaris. 

- els lavabos d’esportistes

- graderies i espais per 
competicions i 
d’aquest protocol
permés l’accés de públic.

La resta d’espais de la instal·lació 

• L’accés a espais de magatzems o altres espais d’ús de les entitats esportives estarà limitat 
exclusivament als entrenadors i 

• Només es podrà accedir a l’espai esportiu assignat 

• S’establirà un control d’accés a l’espai
reserva,  informació del protocol d’ús, 
material esportiu d’ús propi.

• Exceptuant les activitats esportives competitives regulades en l’apartat 8 d’aquest protoc
en la resta d’activitats esportives
entrenadors i tècnics 

• Els esportistes menors d’edat no podran accedir a les IEM sense la presència del 
responsable tècnic del grup. 

• Els titulars i promotors d’act
de les IEM, hauran d’establir sistemes d’arribada i sortida de la IEM pe
per evitar aglomeracions i respectar les mesures de distanciament
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. Les entitats i clubs hauran de disposar també de l’assegurança de RC que 
doni cobertura a les activitats esportives que realitzen en les IEM.
de garantir que tots els/les tècnics/ques i persones que tene
menors compten amb el certificat negatiu i vigent d’antecedents per delictes de 
naturalesa sexual 

Dintre de cada IEM seran accessibles:  

els espais esportius (per ús esportiu general i competitiu) 

per als col·lectius i en les condicions específiques que 
d’aquest protocol. En els cassos que no es permeti l’ús dels vest

esportistes hauran d’arribar a la instal·lació vestits amb l’equipació esportiva.
ó general és no utilitzar els vestidors, amb l’objectiu de minimitzar els 

 

els lavabos d’esportistes (per a ús general dels esportistes) 

graderies i espais per a públic específicament habilitat. E
en les condicions específiques que s’estableix

d’aquest protocol. Els lavabos per a espectadors només funcionaran quan estigui 
permés l’accés de públic.  

a resta d’espais de la instal·lació restaran tancats  o amb l’accés limitat

L’accés a espais de magatzems o altres espais d’ús de les entitats esportives estarà limitat 
exclusivament als entrenadors i els tècnics. 

Només es podrà accedir a l’espai esportiu assignat pels accessos establerts. 

S’establirà un control d’accés a l’espai esportiu, amb comprovació de les dades de la 
informació del protocol d’ús, desinfecció de mans i calçat,  així com també del 

material esportiu d’ús propi. 

Exceptuant les activitats esportives competitives regulades en l’apartat 8 d’aquest protoc
en la resta d’activitats esportives només es permetrà l’accés a les IEM als esportiste

Els esportistes menors d’edat no podran accedir a les IEM sense la presència del 
responsable tècnic del grup.  

Els titulars i promotors d’activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús 
de les IEM, hauran d’establir sistemes d’arribada i sortida de la IEM pe

aglomeracions i respectar les mesures de distanciament. 
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de l’assegurança de RC que 
en les IEM. L’entitat també ha 

de garantir que tots els/les tècnics/ques i persones que tenen contacte habitual amb 
d’antecedents per delictes de 

per als col·lectius i en les condicions específiques que s’estableixen en 
. En els cassos que no es permeti l’ús dels vestidors els 

esportistes hauran d’arribar a la instal·lació vestits amb l’equipació esportiva. La 
ó general és no utilitzar els vestidors, amb l’objectiu de minimitzar els 

abilitat. Exclusivament per a 
estableixen en l’apartat 8  

Els lavabos per a espectadors només funcionaran quan estigui 

o amb l’accés limitat. 

L’accés a espais de magatzems o altres espais d’ús de les entitats esportives estarà limitat 

ls accessos establerts.  

esportiu, amb comprovació de les dades de la 
desinfecció de mans i calçat,  així com també del 

Exceptuant les activitats esportives competitives regulades en l’apartat 8 d’aquest protocol, 
omés es permetrà l’accés a les IEM als esportistes, 

Els esportistes menors d’edat no podran accedir a les IEM sense la presència del 

ivitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús 
de les IEM, hauran d’establir sistemes d’arribada i sortida de la IEM per als seus esportistes 
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• Serà obligatori l’ús de mascareta per 
IEM, per circular per tot el seu interior 
no sigui la practica d’activitat física i esportiva.

Els esportistes no hauran d’utilitzar
física i esportiva, però serà necessari el seu ús també en els  espais esportius quan no es 
realitzi activitat física o esportiva (descans, xerrades, etc.). 

Durant els entrenaments en els espais esportius h
les persones que realitzin tasques tècniques, de monitoratge o 
entrenaments. 

 

 

6. PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA

• Per al desenvolupament de tota pràctica d’activitat física i esportiva, s’haurà de preservar 
una distància física interpersonal de seguretat de 1,5 m en general, amb l'equivalent a un 
espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.

• En els casos que no sigui poss
pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar
amb els criteris que estableix el PADEC

• Tot i no ser obligatori, es recomana que totes les persones que 
de monitoratge o entrenaments disposin dels coneixements que estableix la certificació de 
responsable de prevenció i higiene en les activitats esportives.

 

 

7. MESURES DE PREVENCIÓ I ORGANITZATIVES DELS ESPORTISTES I TITULARS 

D’ACTIVITATS ESPORTIVES QUE UTILITZEN LES IEM

• Els esportistes individuals hauran de presentar, prèviament a l’ús de les IEM, una declaració 
que certifiqui que en els darrers 14 dies no ha
la COVID-19, no han donat
han tingut contacte estret amb persones infectades. Així mateix, s’ha de comprometre a 
informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per mantenir així actualitzada la seva 
vigència. (annex 1) 

Antic Camí de Sant Martí, 12   |   08720 Vilafranca del Penedès   |   938 172 318   |   pesports@vilafranca.org   |   www.vilafranca.cat

l’ús de mascareta per a totes les persones majors  de 
tot el seu interior o per a desenvolupar-hi qualsevol altra activitats que 

no sigui la practica d’activitat física i esportiva. 

Els esportistes no hauran d’utilitzar-la en els espais esportius durant la pràctica d’activitat 
física i esportiva, però serà necessari el seu ús també en els  espais esportius quan no es 
realitzi activitat física o esportiva (descans, xerrades, etc.).  

rant els entrenaments en els espais esportius hauran de portar mascareta en tot moment 
les persones que realitzin tasques tècniques, de monitoratge o 

PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA NO COMPETITIVA 

l desenvolupament de tota pràctica d’activitat física i esportiva, s’haurà de preservar 
una distància física interpersonal de seguretat de 1,5 m en general, amb l'equivalent a un 
espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 

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 permanents, d’acord 

que estableix el PADEC. 

Tot i no ser obligatori, es recomana que totes les persones que realitzin tasques tècniques, 
de monitoratge o entrenaments disposin dels coneixements que estableix la certificació de 
responsable de prevenció i higiene en les activitats esportives.  

MESURES DE PREVENCIÓ I ORGANITZATIVES DELS ESPORTISTES I TITULARS 

D’ACTIVITATS ESPORTIVES QUE UTILITZEN LES IEM 

Els esportistes individuals hauran de presentar, prèviament a l’ús de les IEM, una declaració 
que certifiqui que en els darrers 14 dies no han tingut cap simptomatologia compatible amb 

donat positiu, no han conviscut amb persones que ho hagin estat ni 
tingut contacte estret amb persones infectades. Així mateix, s’ha de comprometre a 

informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per mantenir així actualitzada la seva 
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de 6 anys per accedir a les 
hi qualsevol altra activitats que 

la en els espais esportius durant la pràctica d’activitat 
física i esportiva, però serà necessari el seu ús també en els  espais esportius quan no es 

auran de portar mascareta en tot moment 
les persones que realitzin tasques tècniques, de monitoratge o de direcció dels 

NO COMPETITIVA A LES IEM. 

l desenvolupament de tota pràctica d’activitat física i esportiva, s’haurà de preservar 
una distància física interpersonal de seguretat de 1,5 m en general, amb l'equivalent a un 

ible garantir el distanciament establert entre persones, la 
se en grups estables i permanents, d’acord 

realitzin tasques tècniques, 
de monitoratge o entrenaments disposin dels coneixements que estableix la certificació de 

MESURES DE PREVENCIÓ I ORGANITZATIVES DELS ESPORTISTES I TITULARS 

Els esportistes individuals hauran de presentar, prèviament a l’ús de les IEM, una declaració 
tingut cap simptomatologia compatible amb 

conviscut amb persones que ho hagin estat ni 
tingut contacte estret amb persones infectades. Així mateix, s’ha de comprometre a 

informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per mantenir així actualitzada la seva 
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• Els titulars i promotors d’activitats esportives (clubs, entitats esportives
de les IEM hauran d’implementar les mesures de prevenció, protecció i organitzatives
següents: 

1. Disposar d’un protocol conforme adeqüen la seva activitat a
seguretat, higiene i salut establertes en aquest protocol, al que estableix l’annex 1 
del “Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya” i també al que estableixi 
el protocol de referència de la federació esportiva a la qual estigui
pràctica del titular de l’activitat

2. Garantir la traçabilitat dels esportistes participants i dels grups estables, mitjançant 
la identificació i localització dels participants, els grups estables amb el que 
s’integren, així com els tècnics, m
s’han  relacionat durant la pràctica esportiva. 

3. Disposar d’una declaració de cada esportista que faci ús de la IEM, que certifiqui que 
en els darrers 14 dies no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la
19, no ha donat positiu, no ha conviscut amb persones que ho hagin estat ni ha 
tingut contacte estret amb persones infectades i es compromet a informar de 
qualsevol canvi en el seu estat de salut

4. Establir la figura de responsable de l'aplicació de les mesures prevenció i higiene 
establertes en el protocol. Aquesta persona serà la interlocutora amb l’Ajuntament 
de Vilafranca per 
necessari. Aquesta persona haurà de disposar de la certificació de responsable 
d’higiene i seguretat establerta per la Generalitat de Catalunya.

• Els titulars i promotors d’activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús 
de les IEM hauran presen
implementa de forma continuada les 4 mesures descrites en el punt anterior, 
compromís d’informar de qualsevol variació per 
vigència. (annex 2). 

• Els grups organitzats i estables que practiquen activitats físiques i d’esport de lleure 
continuades i recurrents no serà necessari que certifiquin la implementació de la mesura 
número 4. 

• Els grups escolars que facin ús de les IEM per les sessions d’educació
no serà necessari que presentin la declaració.
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Els titulars i promotors d’activitats esportives (clubs, entitats esportives
hauran d’implementar les mesures de prevenció, protecció i organitzatives

Disposar d’un protocol conforme adeqüen la seva activitat a
seguretat, higiene i salut establertes en aquest protocol, al que estableix l’annex 1 
del “Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya” i també al que estableixi 
el protocol de referència de la federació esportiva a la qual estigui
pràctica del titular de l’activitat. 

Garantir la traçabilitat dels esportistes participants i dels grups estables, mitjançant 
la identificació i localització dels participants, els grups estables amb el que 
s’integren, així com els tècnics, monitors, entrenadors i altres persones amb qui 
s’han  relacionat durant la pràctica esportiva.  

Disposar d’una declaració de cada esportista que faci ús de la IEM, que certifiqui que 
en els darrers 14 dies no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la
19, no ha donat positiu, no ha conviscut amb persones que ho hagin estat ni ha 
tingut contacte estret amb persones infectades i es compromet a informar de 
qualsevol canvi en el seu estat de salut. 

Establir la figura de responsable de l'aplicació de les mesures prevenció i higiene 
establertes en el protocol. Aquesta persona serà la interlocutora amb l’Ajuntament 
de Vilafranca per a aquests temes i amb l'autoritat sanitària en cas que sigui 

Aquesta persona haurà de disposar de la certificació de responsable 
d’higiene i seguretat establerta per la Generalitat de Catalunya.

Els titulars i promotors d’activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús 
de les IEM hauran presentar a l’Ajuntament de Vilafranca una declaració que certifiqui que 
implementa de forma continuada les 4 mesures descrites en el punt anterior, 

informar de qualsevol variació per poder mantenir actualitzada la seva 

s grups organitzats i estables que practiquen activitats físiques i d’esport de lleure 
continuades i recurrents no serà necessari que certifiquin la implementació de la mesura 

Els grups escolars que facin ús de les IEM per les sessions d’educació
no serà necessari que presentin la declaració. 
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Els titulars i promotors d’activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús 
hauran d’implementar les mesures de prevenció, protecció i organitzatives 

Disposar d’un protocol conforme adeqüen la seva activitat a les mesures de 
seguretat, higiene i salut establertes en aquest protocol, al que estableix l’annex 1 
del “Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya” i també al que estableixi 
el protocol de referència de la federació esportiva a la qual estigui vinculada la 

Garantir la traçabilitat dels esportistes participants i dels grups estables, mitjançant 
la identificació i localització dels participants, els grups estables amb el que 

onitors, entrenadors i altres persones amb qui 

Disposar d’una declaració de cada esportista que faci ús de la IEM, 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 i es compromet a informar de 

Establir la figura de responsable de l'aplicació de les mesures prevenció i higiene 
establertes en el protocol. Aquesta persona serà la interlocutora amb l’Ajuntament 

aquests temes i amb l'autoritat sanitària en cas que sigui 
Aquesta persona haurà de disposar de la certificació de responsable 

d’higiene i seguretat establerta per la Generalitat de Catalunya. 

Els titulars i promotors d’activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús 
tar a l’Ajuntament de Vilafranca una declaració que certifiqui que 

implementa de forma continuada les 4 mesures descrites en el punt anterior, amb el 
mantenir actualitzada la seva 

s grups organitzats i estables que practiquen activitats físiques i d’esport de lleure 
continuades i recurrents no serà necessari que certifiquin la implementació de la mesura 

Els grups escolars que facin ús de les IEM per les sessions d’educació física en horari lectiu 
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8. PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA COMPETITIVA A LES IEM.

• Els clubs i entitats esportives podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments 
esportius que estiguin directament  regulats
autoritzats oficialment (competicions amistoses, de preparació, torneigs, exhibicions, etc) 
per la federació esportiva de la modalitat corresponen Es seguiran els criteris que 
s’estableixen en aquest protocol
competitives. Aquestes activitats es podran realitzar amb públic quan l’espai esportiu 
disposi de graderies o espais habilitats per a públic. 

• Els clubs i entitats esportives 
grups estables propis i es permet que interactuïn fins un màxim de 3 grups estables de la 
mateixa entitat. Es seguiran els criteris que s’estableixen 
Aquestes activitats es podran realitzar amb públic quan l’espai esportiu disposi de graderies 
o espais habilitats per a públic

• Com a criteri general no es podran realitzar altres activitats competitives no incloses en els 
dos punts anteriors. En aquests cassos ser
projecte de l’esdeveniment esportiu competitiu per part dels serveis tècnics de la regidoria 
d’esports. 

• Quan l’espai esportiu no disposi de graderies o espais habilitats per públic, les activitats 
competitives hauran de desenvolupar
presència dels esportistes, del personal tècnic, de jutges, 
imprescindibles pel normal desenvolupament de la competició.

• A més a més de les mesures de preve
titulars i promotors d’activitats esportives competitives (clubs, entitats esportives, etc.) 
hauran de preveure en el seus protocols mesures concretes per a l’accés i  circulació dels 
esportistes, de les persones assistents i del públic que evitin les aglomeracions, 
i sortides massives de persones, 

• En les graderies i zones de públic específicament habilitades a les IEM, els titulars
activitats competitives hauran de garantir una distància de seguretat mínima de 1,5 metres 
entre espectadors i l’espai de 2,5 m2 per espectador. 

• Com es preveu en l’apartat 5 d’aquest protocol, l’ús de la mascareta serà obligatòria també 
per a totes les persones espectadores.

• Els titulars de les activitats 
de: 
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. PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA COMPETITIVA A LES IEM.

Els clubs i entitats esportives podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments 
directament  regulats (lligues, campionats, controls federatius, etc)

autoritzats oficialment (competicions amistoses, de preparació, torneigs, exhibicions, etc) 
per la federació esportiva de la modalitat corresponen Es seguiran els criteris que 

aquest protocol, al PADEC i els protocols federatius per les activitats 
competitives. Aquestes activitats es podran realitzar amb públic quan l’espai esportiu 

espais habilitats per a públic.  

Els clubs i entitats esportives podran realitzar activitats competitives internes entre els 
grups estables propis i es permet que interactuïn fins un màxim de 3 grups estables de la 
mateixa entitat. Es seguiran els criteris que s’estableixen en aquest protocol i al PADEC

activitats es podran realitzar amb públic quan l’espai esportiu disposi de graderies 
o espais habilitats per a públic. 

Com a criteri general no es podran realitzar altres activitats competitives no incloses en els 
dos punts anteriors. En aquests cassos serà necessari la valoració i l’aprovació prèvia del 
projecte de l’esdeveniment esportiu competitiu per part dels serveis tècnics de la regidoria 

Quan l’espai esportiu no disposi de graderies o espais habilitats per públic, les activitats 
ves hauran de desenvolupar-se sense espectadors. Només es permetrà la 

presència dels esportistes, del personal tècnic, de jutges, d’àrbitres
imprescindibles pel normal desenvolupament de la competició. 

A més a més de les mesures de prevenció i organitzatives previstes en l’apartat 
titulars i promotors d’activitats esportives competitives (clubs, entitats esportives, etc.) 
hauran de preveure en el seus protocols mesures concretes per a l’accés i  circulació dels 

persones assistents i del públic que evitin les aglomeracions, 
i sortides massives de persones, les zones de concentració de persones, els 

En les graderies i zones de públic específicament habilitades a les IEM, els titulars
tives hauran de garantir una distància de seguretat mínima de 1,5 metres 

entre espectadors i l’espai de 2,5 m2 per espectador.  

Com es preveu en l’apartat 5 d’aquest protocol, l’ús de la mascareta serà obligatòria també 
s les persones espectadores. 

Els titulars de les activitats esportives competitives que es desenvolupin amb
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. PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA COMPETITIVA A LES IEM. 

Els clubs i entitats esportives podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments 
(lligues, campionats, controls federatius, etc) o 

autoritzats oficialment (competicions amistoses, de preparació, torneigs, exhibicions, etc) 
per la federació esportiva de la modalitat corresponen Es seguiran els criteris que 

i els protocols federatius per les activitats 
competitives. Aquestes activitats es podran realitzar amb públic quan l’espai esportiu 

podran realitzar activitats competitives internes entre els 
grups estables propis i es permet que interactuïn fins un màxim de 3 grups estables de la 

en aquest protocol i al PADEC. 
activitats es podran realitzar amb públic quan l’espai esportiu disposi de graderies 

Com a criteri general no es podran realitzar altres activitats competitives no incloses en els 
à necessari la valoració i l’aprovació prèvia del 

projecte de l’esdeveniment esportiu competitiu per part dels serveis tècnics de la regidoria 

Quan l’espai esportiu no disposi de graderies o espais habilitats per públic, les activitats 
se sense espectadors. Només es permetrà la 

d’àrbitres i d’altres figures 

nció i organitzatives previstes en l’apartat 7, els 
titulars i promotors d’activitats esportives competitives (clubs, entitats esportives, etc.) 
hauran de preveure en el seus protocols mesures concretes per a l’accés i  circulació dels 

persones assistents i del públic que evitin les aglomeracions, les arribades 
les zones de concentració de persones, els creuaments, etc.  

En les graderies i zones de públic específicament habilitades a les IEM, els titulars de les 
tives hauran de garantir una distància de seguretat mínima de 1,5 metres 

Com es preveu en l’apartat 5 d’aquest protocol, l’ús de la mascareta serà obligatòria també 

que es desenvolupin amb públic hauran 
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- Disposar  d’un protocol específic  amb les mesures de prevenció, protecció i 
organitzatives per la gestió del públic en l’esdeveniment competitiu, que garanteixi 
les mesures i requeriments establerts en aquest protocol, en el PADEC i i també les 
establertes en el  protocol de referència de la federació esportiva a la qual estigui 
vinculada la pràctica

- Establir la figura de responsable de l'aplicació de les mesures de prevenció, 
protecció i organitzatives del públic. Aquesta persona serà la interlocutora amb
l’Ajuntament de Vilafranca per a aquest tema i amb l'autoritat sanitària en cas que 
sigui necessari.  

• Els titulars i promotors d’activitats esportives
IEM hauran presentar a l’Ajuntament de Vilafranca una declar
disposa i implementa 
organitzatives per la gestió del públic en l’esdeveniment competitiu.

• Es recomana que els titulars i promotors d’activitats esportives competitives amb públic
gestionin la traçabilitat de
contacte, tenint en compte que cal 
Es una mesura recomanable per si els equips sanitaris necessiten rastrejar una incidència o 
contagi. 

 

 

9. ACCÉS I ÚS DELS ESPAIS DE VESTIDORS I 
ESPORTISTES 

• S’estableix la recomanació general de no utilitzar els vestidors
l’equipació esportiva. 

• Els titulars i promotors de les 
considerin imprescindible l’ús dels vestidors per als esportistes, hauran de comunicar
prèviament als serveis tècnics de la regidoria d’esports per gestionar

• En els cassos que els titulars i promotors de les 
esportives, etc.) considerin imprescindible l’ús dels vestidors per als esportistes
d’aplicació els següents criteris:

- El servei de vestidor i dutxes per activitats esportives no competitives es limitarà als 
esportistes individuals
dels vestidors per esportistes d’edats inferiors
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isposar  d’un protocol específic  amb les mesures de prevenció, protecció i 
organitzatives per la gestió del públic en l’esdeveniment competitiu, que garanteixi 
les mesures i requeriments establerts en aquest protocol, en el PADEC i i també les 

en el  protocol de referència de la federació esportiva a la qual estigui 
vinculada la pràctica. 

Establir la figura de responsable de l'aplicació de les mesures de prevenció, 
protecció i organitzatives del públic. Aquesta persona serà la interlocutora amb
l’Ajuntament de Vilafranca per a aquest tema i amb l'autoritat sanitària en cas que 

 

Els titulars i promotors d’activitats esportives competitives amb públic
IEM hauran presentar a l’Ajuntament de Vilafranca una declar

el protocol específic  amb les mesures de prevenció, protecció i 
organitzatives per la gestió del públic en l’esdeveniment competitiu.

titulars i promotors d’activitats esportives competitives amb públic
la traçabilitat de tots els espectadors, registrant les seves dades bàsiques de 
tenint en compte que cal garantir la protecció de les dades de caràcter personal.

una mesura recomanable per si els equips sanitaris necessiten rastrejar una incidència o 

. ACCÉS I ÚS DELS ESPAIS DE VESTIDORS I DELS ESPAIS AUXILIARS PER A 

S’estableix la recomanació general de no utilitzar els vestidors i arribar 

Els titulars i promotors de les activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) 
considerin imprescindible l’ús dels vestidors per als esportistes, hauran de comunicar
prèviament als serveis tècnics de la regidoria d’esports per gestionar

ls titulars i promotors de les activitats esportives (clubs, e
considerin imprescindible l’ús dels vestidors per als esportistes

els següents criteris: 

El servei de vestidor i dutxes per activitats esportives no competitives es limitarà als 
individuals i equips amb components majors d’edat.

per esportistes d’edats inferiors. 
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isposar  d’un protocol específic  amb les mesures de prevenció, protecció i 
organitzatives per la gestió del públic en l’esdeveniment competitiu, que garanteixi 
les mesures i requeriments establerts en aquest protocol, en el PADEC i i també les 

en el  protocol de referència de la federació esportiva a la qual estigui 

Establir la figura de responsable de l'aplicació de les mesures de prevenció, 
protecció i organitzatives del públic. Aquesta persona serà la interlocutora amb 
l’Ajuntament de Vilafranca per a aquest tema i amb l'autoritat sanitària en cas que 

competitives amb públic que facin ús de les 
IEM hauran presentar a l’Ajuntament de Vilafranca una declaració que certifiqui que 

el protocol específic  amb les mesures de prevenció, protecció i 
organitzatives per la gestió del públic en l’esdeveniment competitiu. 

titulars i promotors d’activitats esportives competitives amb públic 
registrant les seves dades bàsiques de 

la protecció de les dades de caràcter personal. 
una mesura recomanable per si els equips sanitaris necessiten rastrejar una incidència o 

ESPAIS AUXILIARS PER A 

arribar a les IEM vestits amb 

activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que 
considerin imprescindible l’ús dels vestidors per als esportistes, hauran de comunicar-ho 
prèviament als serveis tècnics de la regidoria d’esports per gestionar-ne l’ús.  

activitats esportives (clubs, entitats 
considerin imprescindible l’ús dels vestidors per als esportistes, seran 

El servei de vestidor i dutxes per activitats esportives no competitives es limitarà als 
mb components majors d’edat. No es permetrà l’ús 
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- En el cas que un equip o grup estable 
menors d’edat 
comunicar-ho prèviament als serveis tècnics de la regidoria d’esports per gestionar
ne l’accés. 

- En funció de la disponibilitat de vestidors els serveis tècnics de la regidoria d’esports 
establiran la modalitat de funcionament que permeti l’obertura i 
vestidors per efectuar tasques de neteja i desinfecció de forma rotativa. 

- L’ús dels vestidors es limitarà exclusivament al canvi de roba i ús de les dutxes. 
la modalitat d’ús del vestidor sigui “compartida”, n
roba o altres objectes personals de l’esportista a l’interior del vestidor. Aquests 
objectes personals s’hauran de deixar en el mateix espai esportiu on es 
l’activitat o en els armariets en les IEM que en disposin.

• Es limitarà l’aforament del
tant en l’espai de bancs com en les dutxes. 

• L’espai de bancs i dutxes se senyalitzaran per garantir la distància de seguretat entre les 
persones usuàries. 

• Serà responsabilitat de cada espo
persones usuàries del mateix vestidor  i  fer ús de la mascareta.

• En les activitats esportives competitives previstes en l’apartat 8 es permetrà l’ús dels 
vestidors als esportistes i equips “visitants” de qualsevol 
imprescindible. En aquest cas s’establirà l’ús exclusiu d’un vestidor per
Per als esportistes i equips locals s’establiran les mateixes recomanacions i criteris que per 
la pràctica d’activitats esportives no competitives.

• En les activitats d’esport de lleure

 

 

10. USOS NO ESPORTIUS

• Com a criteri general no es permetran a les IEM els usos no esportius o aquells usos que no 
estiguin regulats pel PADEC. 

• És possible l’ús dels espais d’administració i de reunió 
d’activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús de les IEM
hagi alternatives en altres espais municipals 
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En el cas que un equip o grup estable estigui constituït per
 i l’entitat consideri imprescindible l’ús de vestidors

ho prèviament als serveis tècnics de la regidoria d’esports per gestionar

funció de la disponibilitat de vestidors els serveis tècnics de la regidoria d’esports 
establiran la modalitat de funcionament que permeti l’obertura i 
vestidors per efectuar tasques de neteja i desinfecció de forma rotativa. 

L’ús dels vestidors es limitarà exclusivament al canvi de roba i ús de les dutxes. 
la modalitat d’ús del vestidor sigui “compartida”, no es podran deixar les bosse
roba o altres objectes personals de l’esportista a l’interior del vestidor. Aquests 
objectes personals s’hauran de deixar en el mateix espai esportiu on es 

o en els armariets en les IEM que en disposin. 

Es limitarà l’aforament dels vestidors per garantir una superfície d’ús de 3 m2 per persona , 
tant en l’espai de bancs com en les dutxes.  

L’espai de bancs i dutxes se senyalitzaran per garantir la distància de seguretat entre les 

Serà responsabilitat de cada esportista mantenir la distància de seguretat amb altres 
persones usuàries del mateix vestidor  i  fer ús de la mascareta. 

En les activitats esportives competitives previstes en l’apartat 8 es permetrà l’ús dels 
vestidors als esportistes i equips “visitants” de qualsevol edat
imprescindible. En aquest cas s’establirà l’ús exclusiu d’un vestidor per
Per als esportistes i equips locals s’establiran les mateixes recomanacions i criteris que per 
la pràctica d’activitats esportives no competitives. 

En les activitats d’esport de lleure no es permetrà l’ús dels vestidors.

USOS NO ESPORTIUS DE LES IEM 

Com a criteri general no es permetran a les IEM els usos no esportius o aquells usos que no 
estiguin regulats pel PADEC.  

s possible l’ús dels espais d’administració i de reunió per part dels
d’activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús de les IEM
hagi alternatives en altres espais municipals amb millor preparació per 
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estigui constituït per esportistes majors i 
i l’entitat consideri imprescindible l’ús de vestidors, haurà de 

ho prèviament als serveis tècnics de la regidoria d’esports per gestionar-

funció de la disponibilitat de vestidors els serveis tècnics de la regidoria d’esports 
establiran la modalitat de funcionament que permeti l’obertura i tancament de 
vestidors per efectuar tasques de neteja i desinfecció de forma rotativa.  

L’ús dels vestidors es limitarà exclusivament al canvi de roba i ús de les dutxes. Quan 
o es podran deixar les bosses, 

roba o altres objectes personals de l’esportista a l’interior del vestidor. Aquests 
objectes personals s’hauran de deixar en el mateix espai esportiu on es realitzarà 

s vestidors per garantir una superfície d’ús de 3 m2 per persona , 

L’espai de bancs i dutxes se senyalitzaran per garantir la distància de seguretat entre les 

rtista mantenir la distància de seguretat amb altres 

En les activitats esportives competitives previstes en l’apartat 8 es permetrà l’ús dels 
edat que ho considerin 

imprescindible. En aquest cas s’establirà l’ús exclusiu d’un vestidor per a l’equip “visitant”. 
Per als esportistes i equips locals s’establiran les mateixes recomanacions i criteris que per 

no es permetrà l’ús dels vestidors. 

Com a criteri general no es permetran a les IEM els usos no esportius o aquells usos que no 

r part dels titulars i promotors 
d’activitats esportives (clubs, entitats esportives, etc.) que facin ús de les IEM, quan no hi 

amb millor preparació per a aquests usos. 
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El treball intern d’administració de les entitats, 
persones, es podrà realitzar
establertes per les autoritats sanitàries

• L’ús dels espais d’administració i de reunió només serà possible durant els ho
d’obertura de les IEM. 

• Serà responsabilitat de cada entitat garantir 
dels espais d’administració i reunió:

- Mantenir la distància  de seguretat i que no es sobrepassi la concentració de 
persones de ref

- Ús de mascaretes per part de totes les persones que
que participen en reunions

- Establir els mecanismes necessaris per evitar aglomeracions i que la circulació de 
persones no interfereixi amb els

- Disposar i custodiar les dades de contacte de les persones 
d’administració i reunió, per garantir la traçabilitat.

• Les persones que hagin d’accedir als espais d’administració i reunió 
podran accedir a l’interior de la IEM en el moment que puguin ser ateses
moment hauran d’esperar a l’exterior de la IEM.

L’entitat serà responsable d’establir els mecanismes de cita prèvia i convocatòria per 
facilitar aquesta operativa.

• L’entitat haurà de comunicar prèviament als serveis de consergeria la relació d’accessos de 
persones no esportistes a l

 

 

11. MESURES INTERNES 

• Es manté el protocol de neteja i desinfecció de les IEM establert (annex 
reuneix els requisits necessaris per garantir les mesures sanitàries exigides per l’emergència 
sanitària. 

• Encara que el protocol de neteja i desinfecció està adaptat a l
sanitària es reforçaran les actuacions
desinfecció: 

- Fregat mecànic amb productes biocides diari de totes les pistes poliesportives.

Antic Camí de Sant Martí, 12   |   08720 Vilafranca del Penedès   |   938 172 318   |   pesports@vilafranca.org   |   www.vilafranca.cat

El treball intern d’administració de les entitats, a porta tancada i 
persones, es podrà realitzar en els espais existents a les IEM amb les limitacions generals 
establertes per les autoritats sanitàries. 

L’ús dels espais d’administració i de reunió només serà possible durant els ho

Serà responsabilitat de cada entitat garantir les mesures sanitàries i de protecció durant l’ús 
dels espais d’administració i reunió: 

la distància  de seguretat i que no es sobrepassi la concentració de 
persones de referència (2,5 m2/persona). 

s de mascaretes per part de totes les persones que hi treballen
que participen en reunions. 

stablir els mecanismes necessaris per evitar aglomeracions i que la circulació de 
interfereixi amb els esportistes que fan ús de la 

isposar i custodiar les dades de contacte de les persones que accedeixen als espais 
d’administració i reunió, per garantir la traçabilitat. 

Les persones que hagin d’accedir als espais d’administració i reunió 
podran accedir a l’interior de la IEM en el moment que puguin ser ateses
moment hauran d’esperar a l’exterior de la IEM. 

L’entitat serà responsable d’establir els mecanismes de cita prèvia i convocatòria per 
esta operativa. 

L’entitat haurà de comunicar prèviament als serveis de consergeria la relació d’accessos de 
persones no esportistes a la IEM, per permetre’n l’accés. 

MESURES INTERNES PEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES IEM.

Es manté el protocol de neteja i desinfecció de les IEM establert (annex 
reuneix els requisits necessaris per garantir les mesures sanitàries exigides per l’emergència 

Encara que el protocol de neteja i desinfecció està adaptat a les exigències de l’emergència 
sanitària es reforçaran les actuacions següents, amb l’objectiu d’incrementar l’estàndard de 

Fregat mecànic amb productes biocides diari de totes les pistes poliesportives.
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sense atenció a terceres 
amb les limitacions generals 

L’ús dels espais d’administració i de reunió només serà possible durant els horaris 

les mesures sanitàries i de protecció durant l’ús 

la distància  de seguretat i que no es sobrepassi la concentració de 

treballen, que són ateses i les 

stablir els mecanismes necessaris per evitar aglomeracions i que la circulació de 
esportistes que fan ús de la instal·lació. 

que accedeixen als espais 

Les persones que hagin d’accedir als espais d’administració i reunió per efectuar gestions 
podran accedir a l’interior de la IEM en el moment que puguin ser ateses. Fins aquest 

L’entitat serà responsable d’establir els mecanismes de cita prèvia i convocatòria per 

L’entitat haurà de comunicar prèviament als serveis de consergeria la relació d’accessos de 

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES IEM. 

Es manté el protocol de neteja i desinfecció de les IEM establert (annex 3), perquè ja 
reuneix els requisits necessaris per garantir les mesures sanitàries exigides per l’emergència 

es exigències de l’emergència 
, amb l’objectiu d’incrementar l’estàndard de 

Fregat mecànic amb productes biocides diari de totes les pistes poliesportives. 
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- Neteja i desinfecció 
espais d’accés i ús esportiu

- Neteja i desinfecció amb productes biocides, continuada al llarg del dia, dels espais 
de lavabos oberts.

• El personal que efectu
“instruccions sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar per al retorn 
progressiu al treball presencial” (annex 

• Setmanalment es mantindrà una
l’aplicació dels aspectes de neteja i desinfecció de les IEM d’aquest protocol. La comissió 
estarà formada pel tècnic/a de la regidoria d’E
tècnica que estableixi l’empresa prestadora del servei.

 

 

12. MESURES INTERNES PE
USUSARIS DE LES IEM. 

• Es reforçarà el servei de consergeria i atenció als usuaris, amb la presència permanent en 
l’accés exterior de les IEM del punt de control i desinfecció pe
accedeixen. Les responsabilitats prioritàries d’aquest control d’accés son:

- Control de l’accés (només es permetrà l’accés a les reserve
de què es disposi)

- Comprovació de les dades de la reserva

- Informació del protocol d’ú
les persones usuàries

- Desinfecció de mans, 
transport personal
d’accedir a la ins

• Es mantenen la resta de protocols establerts pe
IEM, perquè ja reuneix els requisits necessaris per garantir les mesures sanitàries exigides 
per l’emergència sanitària.

• El personal que efectuí els treballs de 
estrictament les “instruccions sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han 
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Neteja i desinfecció amb productes biocides diari dels elements de contacte dels 
espais d’accés i ús esportiu 

Neteja i desinfecció amb productes biocides, continuada al llarg del dia, dels espais 
de lavabos oberts. 

El personal que efectuï els treballs de neteja i desinfecció seguirà estrictament
“instruccions sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar per al retorn 
progressiu al treball presencial” (annex 4) i les modificacions que es puguin establir.

es mantindrà una reunió d’una comissió de coordinació i seg
l’aplicació dels aspectes de neteja i desinfecció de les IEM d’aquest protocol. La comissió 

a pel tècnic/a de la regidoria d’Esports responsable d’aquest aspecte i el/la 
tècnica que estableixi l’empresa prestadora del servei. 

MESURES INTERNES PER AL SERVEI DE CONSERGERIA I ATENCIÓ ALS 
 

reforçarà el servei de consergeria i atenció als usuaris, amb la presència permanent en 
l’accés exterior de les IEM del punt de control i desinfecció pe

Les responsabilitats prioritàries d’aquest control d’accés son:

Control de l’accés (només es permetrà l’accés a les reserves i comunicacions prèvies 
es disposi).  

ió de les dades de la reserva. 

nformació del protocol d’ús i ubicació del material gràfic d’informació general per a 
les persones usuàries. 

esinfecció de mans, calçat i parts en contacte amb el paviment de mitjans de 
transport personal, així com també del material esportiu d’ús propi

instal·lació. 

Es mantenen la resta de protocols establerts per al control d’ús i 
, perquè ja reuneix els requisits necessaris per garantir les mesures sanitàries exigides 

per l’emergència sanitària. 

El personal que efectuí els treballs de consergeria i manteniment
estrictament les “instruccions sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han 
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dels elements de contacte dels 

Neteja i desinfecció amb productes biocides, continuada al llarg del dia, dels espais 

els treballs de neteja i desinfecció seguirà estrictament les 
“instruccions sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar per al retorn 

) i les modificacions que es puguin establir. 

reunió d’una comissió de coordinació i seguiment sobre 
l’aplicació dels aspectes de neteja i desinfecció de les IEM d’aquest protocol. La comissió 

ponsable d’aquest aspecte i el/la 

CONSERGERIA I ATENCIÓ ALS 

reforçarà el servei de consergeria i atenció als usuaris, amb la presència permanent en 
l’accés exterior de les IEM del punt de control i desinfecció per als esportistes que hi 

Les responsabilitats prioritàries d’aquest control d’accés son: 

s i comunicacions prèvies 

i ubicació del material gràfic d’informació general per a 

i parts en contacte amb el paviment de mitjans de 
, així com també del material esportiu d’ús propi que hagi 

l control d’ús i de manteniment de les 
, perquè ja reuneix els requisits necessaris per garantir les mesures sanitàries exigides 

consergeria i manteniment de les IEM seguirà 
estrictament les “instruccions sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han 
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d’aplicar per al retorn progressiu al treball presencial” (annex 
puguin establir. 

• Setmanalment es mantindrà una
l’aplicació dels aspectes de 
comissió estarà formada pel tècnic
i el/la tècnica que estableixi l’empresa prestadora del servei.

 

 

13. RESPONSABLE D’APLICACIÓ DEL PROTOCOL

El Cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca, o el/la tècnic/a en qui delegui en cas 

de la seva absència, serà la persona responsable de l'aplicació de les mesures establertes en 
aquest protocol i també serà la persona 
necessari. 

 

Antic Camí de Sant Martí, 12   |   08720 Vilafranca del Penedès   |   938 172 318   |   pesports@vilafranca.org   |   www.vilafranca.cat

d’aplicar per al retorn progressiu al treball presencial” (annex 4) i les modificacions

es mantindrà una reunió d’una comissió de coordinació i seguiment sobre 
l’aplicació dels aspectes de consergeria i atenció als usuaris de les IEM d’aquest protocol. La 
comissió estarà formada pel tècnic/a de la regidoria d’Esports responsable d’aquest aspecte 
i el/la tècnica que estableixi l’empresa prestadora del servei. 

RESPONSABLE D’APLICACIÓ DEL PROTOCOL 

sports de l’Ajuntament de Vilafranca, o el/la tècnic/a en qui delegui en cas 

seva absència, serà la persona responsable de l'aplicació de les mesures establertes en 
també serà la persona interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que sigui 
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) i les modificacions que es 

reunió d’una comissió de coordinació i seguiment sobre 
de les IEM d’aquest protocol. La 

sports responsable d’aquest aspecte 

sports de l’Ajuntament de Vilafranca, o el/la tècnic/a en qui delegui en cas  

seva absència, serà la persona responsable de l'aplicació de les mesures establertes en 
interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que sigui 

Actualitzat a: 11/agost/2020 


