
    
 

Protocol de reobertura dels equipaments esportius 

municipals. Inici dels entrenaments a la fase de represa 
 
 
1.- Introducció 

El següent document vol ser una guia per establir unes mesures de seguretat, de neteja 
i de desinfecció que s’hauran de seguir per fer ús dels espais esportius de la vila de Sant 
Joan de les Abadesses. 

 
Aquest document es regeix pel Pla d’acció per al desconfinament esportiu a Catalunya 
aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles. 

 
 
2.- Aspectes generals 

 
Mesures informatives i de prevenció de la COVID-19 
1. Existència de panels i iconografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques   i 

essencials establertes pel Departament de Salut visibles per a les persones usuàries 
així com els treballadors i les treballadores de les instal·lacions. 

 
2. El responsable tècnic d’Esports, així com els responsables de manteniment i/o de la 

instal·lació, són els responsables de fer complir el protocol de seguretat i d’higiene, 
així com el distanciament físic i la concentració de persones, i vigilar el seu 
compliment. 

 
3. S’han adaptat espais de circulació per a minimitzar la proximitat de les persones en 

els seus desplaçaments dins de les instal·lacions 

 

Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 
1. Abans de la reobertura de les instal·lacions s’ha procedit a una neteja i desinfecció 

de SARS-COV2 d’acord amb les mesures d’higiene adoptades pel Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. Es disposa d’un protocol intern específic de neteja i desinfecció de les instal·lacions 

esportives municipals. 



3. Es disposa per a tots els usuaris i les usuàries que accedeixin a les instal·lacions per 
a la pràctica esportiva o física, de solució hidroalcohòlica a l’entrada de la 
instal·lació. 

 
4. S’informa, en els diferents cartells/ infografies, que cal garantir el distanciament de 

seguretat entre les persones que desenvolupen la pràctica esportiva o física a la 
instal·lació. 

 
5. Les portes d’emergència de les pistes cobertes, durant la pràctica esportiva, 

romandran obertes per poder garantir la ventilació constant i alhora evitar que 
els/les participants hagin de tocar les manetes o els tiradors de les portes. 

 
6. S’han desconnectat els assecadors de mans d’aires i s’han substituït per 

dispensadors de paper als vestidors i els lavabos. 

 
7. Es disposa de papereres, sense tapa, a totes les instal·lacions per poder dipositar 

mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres es netejaran de 
forma freqüent quan s’utilitzi la instal·lació. 

 
8. L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona, excepte en els supòsits de 

persones que puguin necessitar assistència – en aquests casos, es permetrà l’accés 
de l’acompanyant -. 

 
9. No està permès el desplaçament de persones descalces en qualsevol part de les 

instal·lacions 

 
10. La instal·lació disposa de productes específics per a les rutines de neteja, sempre en 

les condicions de seguretat i segons la normativa. 

 
11. El material esportiu de la instal·lació s’ha de netejar després del seu ús. La 

responsabilitat de la neteja i la desinfecció recau en l’organitzador de l’activitat. 

 

Mesures de salut i de seguretat 
1. Els organitzadors d’activitats hauran de presentar, abans de l’inici de l’activitat, una 

declaració de responsabilitat que indiqui que ha sol·licitat als integrants de la seva 
entitat un declaració responsable sobre la COVID-19, en la què comunicaran que no 
han estat en contacte amb persones afectades pel virus i que s’abstindran de 
participar en les activitats durant com a mínim 14 dies si presenta simptomatologia 
COVID-19. 



    
 

2. Les entitats hauran de guardar les declaracions dels seus integrants, que podran ser 
requerides per l’Ajuntament i/o les autoritats competents en qualsevol moment. 
L’organitzador ha de portar un control estricte dels grups estables i permanents per 
garantir la seva traçabilitat. S’han de fer servir llistes d’assistència actualitzades i el 
contacte amb les famílies i/o esportistes en cas d’absència. Així com, un augment 
gradual i progressió del nombre de persones per grup de treball dins dels 
entrenaments. 

 
3. Els treballadors de l’Ajuntament destinats a les instal·lacions esportives també 

hauran de signar la declaració de la COVID-19 a l’igual que els i les participants en 
les activitats. 

 
4. Tant els treballadors de l’Ajuntament com els participants en les activitats se’ls 

prendrà la temperatura quan accedeixin a la instal·lació. En cas que la temperatura 
sigui superior a 37,5ºC o presenti símptomes respiratoris se li negarà l’accés a la 
instal·lació. L’accés a la instal·lació també se li denegarà a les persones que hagin 
tingut un contacte estret amb una persona amb COVID-19. 

 
La responsabilitat de la presa de temperatura als i a les participants serà 
responsabilitat de l’organitzador de l’activitat, que portarà una registre diari. Els 
organitzadors també hauran de comunicar a les autoritats sanitàries i a 
l’administració els casos de participants amb febre i/o amb simptomatologia COVID-
19. 

 
5. L’aforament de les instal·lacions esportives municipals és limitat. S’ha d’evitar 

l’aglomeració de persones dins de la instal·lació, per això cal esgraonar els horaris 
d’entrada i de sortida dels diferents grups d’entrenament. 

 
6. Els personal destinat a la instal·lació tindrà formació sobre la COVID-19, de la 

mateixa manera les entitats organitzadores hauran de tenir, com a mínim una 
persona, responsable en seguretat i higiene, seguint les indicacions del Consell 
Català de l’Esport, present a la instal·lació quan la utilitzin 

 
7. Els vestidors romandran tancats fins a nou avís 

 
8. Les grades de les instal·lacions romandran tancades fins que es prengui la decisió de 

reobrir-les. Quan es permeti l’ús d’aquest element s’haurà de mantenir la distància 
física, respectar el sentit de circulació fixat a la instal·lació. 
L’ús de la mascareta serà obligatòria. 



 

Les mesures a seguir durant les competicions esportives es comunicaran abans de l’inici 
d’aquestes. 

 
Totes aquestes mesures s’aniran adaptant a les noves normatives que vagin publicant els 
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. 



    
 

Annex 1 Protocol per als camps de futbol durant la COVID-19 
 

§ Introducció 
 

El següent document vol ser una guia per establir les mesures de seguretat que 
s’han de seguir per fer ús del camp de futbol de , durant els entrenaments i els 
partits de competició de la temporada 2020/21 i que s’iniciaran durant el mes 
d’agost de 2020. 

 
§ Reunió informativa 

 
Abans de l’inici de les activitats es realitzarà una reunió informativa amb les entitats 
esportives usuàries de la instal·lació municipal per donar a conèixer l’aplicació 
d’obligat compliment d’aquest protocol. 

 
§ Punts que s’han de seguir 

 

a. Arribada al camp municipal d’esport i presa de la temperatura. 
Els organitzadors han de prendre la temperatura a tots els i les participants i 
les persones integrants de l’activitat. 

 
b. Totes les persones, majors de 6 anys, han d’accedir a la instal·lació amb la 

mascareta posada 

 
c. La instal·lació romandrà tancada per al públic. Només poden accedir-hi els i les 

esportistes i les persones que formin part de l’equip tècnic i/o de l’entitat 
organitzadora necessàries per a realitzar l’activitat. 

 
d. Per accedir a la instal·lació, equip tècnic inclòs, tothom s’haurà de netejar les 

mans amb gel hidroalcohòlic. 

 
e. En l’espai comú, abans d’accedir al terreny de joc, els i les participants s’han  de 

canviar de calçat, no es  pot accedir amb el calçat del carrer al terreny de joc –
no es pot portar el calçat esportiu posat de casa -. Els i Les participants podran 
treure’s la mascareta. 

 
f. Les motxilles/bosses s’han de deixar en un lateral del terreny de joc, atès que 

els vestidors estaran tancats. 



g. S’ha de respectar l’aforament de la instal·lació. 
 

h. Accés als WC, s’utilitzaran els serveis públics. 
Només hi pot accedir 1 persona, i cal rentar-se les mans amb sabó i eixugar- 
Les amb paper. 

 
i. La sortida del terreny de joc es realitzarà pel lloc establert 

 
j. Neteja i desinfecció del material 

Cada entitat, en finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el material 
seguint els protocols corresponents. 

 
k. El compliment de les disposicions establertes en aquest protocol és obligatori, 

així com seguir totes les mesures de seguretat, neteja i desinfecció que pugui 
establir l’Ajuntament de i les autoritats sanitàries. 
En cas de no complir-les l’administració té la potestat d’aplicar les mesures 
correctores necessàries per garantir el seu compliment, arribant a sancionar 
l’incompliment de les normes. 



    
 

Annex 2 Protocol per als pavellons i les pistes poliesportives 
durant la COVID-19 

 
§ Introducció 

 
El següent document vol ser una guia per establir les mesures de seguretat que 
s’han de seguir per fer ús de les instal·lacions esportives cobertes de , durant els 
entrenaments i els partits de competició de la temporada 2020/21 i que s’iniciaran 
durant el mes d’agost de 2020. 

 
§ Reunió informativa 

 
Abans de l’inici de les activitats es realitzarà una reunió informativa amb les entitats 
esportives usuàries de la instal·lació municipal per donar a conèixer l’aplicació 
d’obligat compliment d’aquest protocol. 

 
§ Punts que s’han de seguir 

 

a. Arribada a la instal·lació esportiva i presa de la temperatura. 
Els organitzadors han de prendre la temperatura a tots els i les participants i les 
persones integrants de l’activitat. 

 
b. Totes les persones, majors de 6 anys, han d’accedir a la instal·lació amb la 

mascareta posada 

 
c. La instal·lació romandrà tancada per al públic. Només poden accedir-hi els i les 

esportistes i les persones que formin part de l’equip tècnic i/o de l’entitat 
organitzadora necessàries per a realitzar l’activitat. 

 
d. En l’espai comú, abans d’accedir al terreny de joc, els i les participants s’han  de 

canviar de calçat, no es pot accedir amb el calçat del carrer al terreny  de joc –
no es pot portar el calçat esportiu posat de casa -. 
Els i Les participants podran treure’s la mascareta. 

 
e. Per accedir a la instal·lació, equip tècnic inclòs, tothom s’haurà de netejar les 

mans amb gel hidroalcohòlic. 

 
f. Les motxilles/bosses s’han de deixar en un lateral del terreny de joc, atès que 

els vestidors estaran tancats. 



 

g. S’ha de respectar l’aforament de la instal·lació. 
 

h. Accés als WC, s’utilitzaran els serveis públics. 
Només hi pot accedir 1 persona, i cal rentar-se les mans amb sabó i eixugar- 
Les amb paper. 

 
i. La sortida del terreny de joc es realitzarà pel lloc establert 

 
j. Neteja i desinfecció del material 

Cada entitat, en finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el material 
seguint els protocols corresponents. 

 
k. El compliment de les disposicions establertes en aquest protocol és obligatori, 

així com seguir totes les mesures de seguretat, neteja i desinfecció que pugui 
establir l’Ajuntament de i les autoritats sanitàries. 
En cas de no complir-les l’administració té la potestat d’aplicar les mesures 
correctores necessàries per garantir el seu compliment, arribant a sancionar 
l’incompliment de les normes. 

 
 

§ Altres punts d’interès 
 

1. No s’acceptaran els lloguers per fer partits de lleure esportiu. 



    
 

Annex 3 Protocol per a l’autorització de competicions a l’aire 
lliure a la fase de represa 

 
 

1.- Introducció 

Aquest protocol pretén establir els punts que han de seguir les entitats 
esportives/privades que vulguin organitzar curses o competicions esportives a l’aire 
lliure. 

 
L’objectiu es fixar unes pautes a seguir pels organitzadores de proves esportives per 
evitar i minimitzar el risc de contagi, propagació i possible rebrot de la COVID-19. 

 
Les recomanacions recollides en el document seran modificables seguint les 
resolucions de les autoritats competents de sanitat. 

 
 
2.- Aspectes generals – recomanacions - 

 
General 
ü No es recomana la participació de persones de risc a les activitats. 
ü L’ús de la mascareta dependrà de les normes de les autoritats sanitàries. 
ü Les persones diagnosticades o malaltes de COVID, que no tinguin l’alta mèdica, no 

poden participar a les activitats, així com les persones que hagin estat en contacte amb 
persones diagnosticades i no hagin superat la quarantena. 

ü El distanciament físic, de dos metres, entre les persones s’ha de mantenir en tot 
moment. Fins i tot els assistents com a públic. 

 
 

Esportistes 
1. Els esportistes no han de presentar-se si tenen una temperatura igual o superior a 

37,5ºC o presenta simptomatologia COVID. 
2. Ha de respectar les mesures de protecció individuals i de distanciament físic (1,5 

metres) en tot moment. 
3. L’accés a les zones de control de temperatura, recollida de dorsal, sortida, etc.. l’ha 

de fer sol. 
4. S’ha de presentar a l’activitat equipat degudament i disposar de roba re recanvi per 

canviar-se al cotxe, atès que no hi haurà disponibilitat de vestidors i dutxes. 



5. Ha de portar el seu propi avituallament, líquid i sòlid, que no es pot compartir amb 
d’altres participants. 

6. Complir les indicacions de l’organització de l’activitat. 
 
 
 

Organització 
1. Les inscripcions s’han de fer telemàticament prèviament a la data de la cursa. 

2. Els organitzadors han de designar un responsable de seguretat i higiene, que ha 
de fer complir les normes d’aquest document. 

3. El personal de l’organització també ha de passar el control de temperatura a l’igual 
que la resta de persones relacionades amb l’activitat. 

4. No s’habilitaran espais comuns com ara: vestidors, dutxes, brifing de corredors, 
reunions tècniques, etc. 
Pel que fa als lavabos, s’han de desinfectar diverses vegades durant l’activitat, en 
funció de la durada i el número de participants - com a mínim dos cops -. 

5. Habilitar la zona de presa de temperatura i de recollida de dorsals amb un espai 
mínim de dos metres de distància entre el personal de l’organització i els/les 
esportistes. 
A la zona de recollida de dorsals s’ha de disposar de solució d’hidrogel per a les 
mans. 

6. La zona de cronometratge ha d’estar delimitada i aïllada del públic, dels esportistes, 
etc.. ha de disposar de gel hidroalcohòlic per al rentat de mans. 

7. No es poden instal·lar serveis de bar, a l’igual que carpes de patrocinadors o fires de 
material que puguin originar aglomeracions de persones. 

8. No es recomana els avituallaments de sòlid, només els de líquid en envasos  tancats 
i desinfectats prèviament. En aquests casos el personal de l’organització s’han 
d’abstenir de donar l’avituallament als participants, només s’encarregaran de 
recollir els envasos buits. 

9. Evitar actes de lliurament de premis multitudinaris per evitar les aglomeracions de 
persones. 

 
 
3.- Documentació que han d’aportar els organitzadors. 

 
1.- Descripció de l’activitat 

Tipus d’activitat 
Previsió de participació 
Previsió de participants 
Dades de l’organitzador 



    
 
 
 

2.- Timing de l’activitat 
- Ha de recollir l’horari de muntatge dels diferents espais comuns. 
- Durada de l’activitat 
- Horaris dels actes de lliurament de premis 

 
3.- Distribució dels espais 

- Delimitació dels espais previs a la cursa: zona de recollida de dorsals, zona de presa 
de temperatura, zona de cronometratge i zona d’escalfament dels  participants. 
- Circuit de la cursa 
- Distribució de l’arribada, la sortida i les zones reservades al públic. 

 
4.- Nom del responsable de seguretat 

 
5.- Mesures d’higiene i/o seguretat de l’organització 

- Sistema d’inscripcions i traçabilitat dels participants 
- Servei preventiu/mèdic – indicant si disposa de formació en COVID – 
- Avituallaments: tipus 


