NORMATIVA I RECOMANACIONS D’ACCÉS AL PAVELLÓ DE LA CREUETA DEL
COLL PER ALS PARTITS DEL C.B COLL
(darrera actualització 30/09/2021)

Les normes d’accés i circulació al Pavelló de la Creueta del Coll (Carrer Castellterçol, s/n. Barcelona) per a
totes les persones vinculades al CB COLL, per als equips i per al públic s’ajusten a la normativa definida per
l’entitat concessionària de la instal·lació, MES GESTIÓ –MONTSERRAT ESPORTS.
L’aforament establert per a la instal·lació és el següent:
Pista 2 (pavelló): 64 persones (entre jugadors, cos tècnic i staff)
P2A: 18 participants
P2B: 19 participants
P2C: 21 participants

Graderia pavelló: 63 persones de públic
Pista coberta: 28 persones (entre jugadors, cos tècnic i staff)
Graderia pista coberta: 28 persones
PROTOCOL PER ALS EQUIPS (JUGADORS I COS TÈCNIC)
1. L’entrenador o delegat d’equip haurà d’entregar el full de registre d’accés dels participants del partit:
jugadors, entrenadors, delegats, ajudants. (Veure Annex 4).
2. L’accés a la instal·lació s’haurà de fer amb l’equip sencer, 30 minuts abans de l’inici del partit, per
canviar-se i realitzar l’escalfament. Si la pista de joc està ocupada, l’escalfament caldrà realitzar-lo a la
pista exterior si està lliure o fora de la instal·lació.
L’espera de l’equip s’haurà de fer fora del pavelló i s’avisarà quan es pugui accedir.
3. És obligatori l’ús de mascareta en totes les zones comunes. Només queden exempts de mascareta els
jugadors/es que estiguin fent activitat física. Per tant caldrà dur-la posada a l’arribada i sortida,
durant l’espera d’inici de l’activitat i a les banquetes durant el partit.
4. Els vestidors es podran utilitzar per canviar-se si és necessari amb un aforament màxim de 13
persones. Es podran utilitzar les dutxes.
5. Els jugadors hauran de dur beguda en ampolles individuals. Cada equip haurà de portar el seu
material d’higiene (gel hidroalcohòlic i mascaretes).
PROTOCOL PER AL PÚBLIC ASSISTENT
1. La distribució del públic a la graderia del pavelló vindrà determinada per l’ocupació dels terços de la
pista, per tant:
Per als partits que es juguen a 1/3 de pista: podran assistir un màxim de 10 acompanyants per
equip.

Per als partits que es juguen a 2/3: podran assistir assistir un màxim de 20 acompanyants per
equip.
Per als partits que es juguen a pista sencera: podran assistir fins a un màxim de 30 persones
per equip.
Us recomanem que el responsable de l'equip contacti amb gestioesportiva@cbcoll.cat per
informar-se de l'ocupació del pavelló en cada cas.
2. L’equip visitant haurà d’enviar el full de registre de públic establert per la FCBQ (veure annex 5) amb
les dades dels assistents al partit per correu electrònic a gestioesportiva@cbcoll.cat abans del
migdia de divendres de la mateixa setmana del partit.
En aquest document s’hi ha de fer constar nom, cognoms, i telèfon dels acompanyants, tal com
estableix la FCBQ.
3. L’accés del públic a la graderia es realitzarà 10 minuts abans de l’inici del partit, sempre i quan hagin
finalitzat els partits anteriors i els públic hagi abandonat la graderia. Sempre que l'aforament ho
permeti, es permetrà l'accés a persones no apuntades a la llista prèviament.
4. El control d’accés realitzarà per part del delegat del camp designat pel CB Coll amb el suport, si
s’escau, de la direcció esportiva, coordinadors i/o junta directiva.
5. L’espera del públic fins a poder accedir a la graderia es farà fora de la instal·lació.
6. Un cop a la graderia, cal mantenir la distancia de seguretat.
7. Els acompanyants no es podran apropar a la pista ni a la zona de banquetes.
8. És obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
9. No es permet menjar ni beure a la graderia.
10. Es recomana mantenir un to de veu baix.
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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:

Nom i cognoms

Telèfon

Nom i cognoms

Telèfon

Nom i cognoms

Telèfon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Data de realització:
Data d’actualització 1:
Data d’actualització 2:

Data d’actualització 3:
Data d’actualització 4:
Data d’actualització 5:

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

PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19 ALS ENTRENAMENTS
I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL – Versió 03/11/2020

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 públic 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, limitant-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 “LOPDCP 3/2018 de 5 de diciembre, de
acceso, rectificación, 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 el seus drets, caldrà enviar comunicació al club i 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.

ANNEX 5
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC
B- MODEL 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.
Nom del club/entitat:

Data:

Instal·lació esportiva:

Horari:
PISTA 1

HORARI

EQUIP 1
Nom i cognoms / Telèfon

EQUIP 2
Nom i cognoms/ Telèfon

Nota: Aquest annex es facilita per la custodia del club
PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19 ALS ENTRENAMENTS
I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL – Versió 03/11/2020
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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 públic 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, limitant-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 “LOPDCP 3/2018 de 5 de diciembre, de
acceso, rectificación, 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 el 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.

