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

Mesures per la pràctica d’activitat física en l’etapa de represa:

a) La instal·lació només acollirà els esportistes practicants. Les 
famílies i acompanyants han de romandre fora del recinte esportiu.

b) És important que cada entitat esportiva elabori el seu propi 
protocol d’accessos per assegurar que els diferents grups estables respectin la 
distància de seguretat i evitar aglomeracions.

c) Els esportistes no es poden treure la mascareta fins que no són al terreny de joc.

Accés a les instal·lacions1

Obertura al públic de les instal·lacions esportives 
municipals de la comarca d’Osona per a entrenaments

FASE DE REPRESA

L’ús de vestidors està restringit als equips de categoria sènior. 
Es recomana als practicants que vinguin canviats de casa. En cap 
cas es pot deixar res als vestidors.

Ús de vestidors 2
Cal elaborar un sistema per registrar les persones presents a cada sessió del grup 
estable per poder fer la traçabilitat en cas de necessitat. La traçabilitat d’esportistes 
consisteix en la seva identificació i de les activitats esportives en què 
participen per poder conèixer la simptomatologia clínica i els possibles 
contactes de risc de cadascun/a. En el cas que hi hagi un possible 
resultat positiu, encara que asimptomàtic, s’ha de poder identificar 
amb major facilitat les persones amb les quals ha estat en contacte 
l’esportista i, així, aplicar el protocol de quarantena amb efectivitat per 
evitar el contagi a gran escala.

Registrar les persones3
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Cada entitat ha de tenir un responsable de prevenció i higiene 
que s’ocupi del seguiment dels protocols per aplicar les 
mesures corresponents en cada moment. El responsable 
sanitari de l’entitat haurà de portar a terme una formació 
online, que es pot consultar aquí, tal com estableixen els 
corresponents protocols aprovats pel Pla PROCICAT. Cada 
entitat ha de facilitar el contacte del responsable de prevenció i 
higiene a l’Ajuntament. En cas de simptomatologia relacionada amb SARS-CoV-2 és 
important posar-se en contacte amb el CAP de referència.

Responsable de prevenció i higiene4

Es disposarà de gel hidroalcohòlic pels usuaris a l’entrada i sortida 
de la instal·lació.

Gel hidroalcohòlic 5
La neteja i desinfecció del material esportiu anirà a càrrec de cada 
entitat esportiva. Caldrà fer-la després de cada ús.

Neteja i desinfecció del material 6
Recomanem que en arribar a casa es procedeixi a la neteja de la 
indumentària utilitzada i una dutxa.

Neteja d’indumentària i dutxa7
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Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada 
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.

Mesures per la pràctica d’activitat física en l’etapa de represa:

a) La instal·lació només acollirà públic en competicions oficials o 
partits amistosos. Les famílies i acompanyants han de romandre a 
la grada i en cap cas poden accedir al terreny de joc.

b) Els espectadors hauran de mantenir la distància de seguretat i respectar les 
zones restringides.

c) S’habilitarà una zona d’accés directe pel públic a la grada de la instal·lació.

d) Es disposarà de gel hidroalcohòlic pels usuaris a l’entrada i sortida de la 
instal·lació.

e) Sempre que sigui possible, s’habilitarà una zona de la graderia destinada als 
aficionats de l’equip local i una zona diferent pels aficionats de l’equip visitant.

f) Un cop finalitzat el partit s’haurà de facilitar primer la sortida del públic del partit 
finalitzat abans de donar accés al públic del següent partit.

Accés a les instal·lacions1

Obertura al públic de les instal·lacions esportives 
municipals de la comarca d’Osona per a partits i 
competicions

FASE DE REPRESA

És imprescindible que tots els espectadors i assistents a la 
instal·lació utilitzin la mascareta en tot moment.

Públic amb mascareta2
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a) Es demana a tots els esportistes que vinguin equipats de casa i 
a punt per la pràctica esportiva.

b) Només es permetrà la possiblitat d’utilitzar vestidors i dutxes als 
equips de categoria sènior, tant locals com visitants.

c) Les motxilles i objectes personals hauran d’anar amb l’esportista i quedar a la 
zona de la banqueta durant l’activitat.

Ús dels vestidors3
- En activitats i partits a l’aire lliure, el nombre d’espectadors no 
podrà superar el 75% del total de l’aforament de la instal·lació 
sempre i quan es pugui garantir, en tot moment, la distància d’1,5 
metres. En cas de no poder-se respectar la distància de seguretat, caldrà reduir 
l’aforament.

- En activitats i partits en recintes tancats, el nombre d’espectadors no podrà 
superar el 50% del total de l’aforament de la instal·lació sempre i quan es pugui 
garantir, en tot moment, la distància de 1,5 metres. En cas de no poder-se 
respectar la distància de seguretat, caldrà reduir l’aforament.

Capacitat d’aforament4

Cal elaborar un registre de les persones assistents per poder fer 
la traçabilitat en cas de necessitat. La traçabilitat consisteix en la 
seva identificació per poder conèixer la simptomatologia clínica i els 
possibles contactes de risc de cadascun. En el cas que hi hagi un 
possible resultat positiu, encara que asimptomàtic, s’ha de poder 
identificar amb major facilitat les persones amb les quals ha estat en contacte i, 
així, aplicar el protocol de quarantena amb efectivitat per evitar el contagi a gran 
escala.

Registre de persones assistents5

Cada entitat ha de tenir una persona que es responsabilitzi del 
registre d’assistents (recull de la declaració responsable del públic) i 
que reguli els accessos d’entrada i sortida de la instal·lació. 

Persona responsable del registre 
d’assistents6
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Declaració responsable en relació a la situació de 
pandèmia generada per la Covid-19

Nom: ...........................................................................................................................

Cognoms: ...................................................................................................................

Telèfon de contacte: ..................................................................................................

Lloc, dia i hora del partit: ..........................................................................................

Declaro sota la meva responsabilitat:
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto 
les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar. Així mateix, entenc que l’equip 
de dirigents de l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que 
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.

Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 
actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un menor d’edat 
amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

L’entitat organitzadora de l’esdeveniment es compromet a destruir aquest document 15 dies 
després de la seva signatura (temps necessari per fer la traçabilitat en cas de possibles casos).

En els assistents menors d’edat la signatura ha de ser del pare/mare o tutor/tutora. 

Data i localitat Signatura

DNI del pare/mare o tutor/tutora:........................

Protecció de dades:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’entitat (nom de l’entitat), responsable 
del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:

• Finalitat del tractament de les vostres dades personals: Salvaguardar la salut de la comunitat i el control per fer 
front a la pandèmia de COVID-19 i la seva propagació.

• Legitimació: El tractament de les dades queda per l’interès públic, protegir els interessos vitals de l’interessat i 
altres persones físiques.

• Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal. 
• Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o 

exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili del responsable, (nom del  carrer), (número), (codi postal) de 
(municipi)  (Barcelona) o a través del correu electrònic (adreça de correu electrònic de l’entitat).

• Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les 
quals han estat recollides. 

• Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la 
pàgina web següent (portal web de l’entitat en relació al tractament de dades). 


