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1. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
1. De conformitat amb el Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya 

publicat per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la 
Generalitat de Catalunya el mes de juny passat, indiquem a continuació quins 
requisits s'hauran de complir per part de les entitats esportives municipals de 
Salou i els seus components (esportistes, entrenadors, responsables, 
directius, etc) per poder fer ús de les instal·lacions esportives durant aquesta 
fase de represa a les competicions per la temporada 2020-21 que tot just 
comença. 
 

2. Les mesures previstes en aquest PROTOCOL s'aplicaran mentre duri l'estat 
de pandèmia sanitària. A aquests efectes, s'entendrà estat de pandèmia 
sanitària el període durant el qual les autoritats sanitàries competents 
mantinguin les mesures escaients de prevenció per evitar el contagi de 
COVID-19. 

 
3. Les mesures previstes en el PROTOCOL seran d'aplicació sempre que 

l'activitat esportiva pugui desenvolupar-se d'acord amb la normativa emesa 
per les autoritats sanitàries corresponents i vigent en cada moment, sense 
que per si mateix comporti una autorització de l'activitat. 

 
4. Els membres de les entitats esportives municipals de Salou es regiran pel 

criteri de prudència; essent d'elecció preferent l'opció que davant d'una 
mateixa situació garanteixi una millor protecció davant del contagi. 

 
5. Totes les actuacions previstes (informació , inscripcions al club, tràmits dels 

esportistes al club, etc) es realitzaran per mitjans telemàtics/telefònics i 
garantint en tot moment la distància social de seguretat. 

 
6 . Qualsevol entitat esportiva municipal de Salou haurà de disposar d’un protocol 

d’entrenaments que vetlli per evitar el risc de contagi per la COVID-19 i un 
altre protocol d’actuació en cas de simptomatologia dels esportistes, personal 
del club i entorn dels mateixos. També haurà gestionar un registre propi de 
persones participants i garantir que es compleixen les mesures establertes en 
el Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya. 

 
7. Els equips hauran d'estar formats per grups estables i permanents, de manera 

que hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva durant els 14 dies 
anteriors sense que cap dels seus membres hagi presentat una 
simptomatologia compatible amb la COVID-19.  
 

9. Tots els esportistes (jugadors, personal de l’equip tècnic, etc) hauran 
d'efectuar una declaració responsable a través de la qual informen de no tenir 
simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu o no 
haver tingut contacte estret amb persones que presentessin aquesta 



PROTOCOL OBERTURA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

 

3 
 

simptomatologia en els 14 dies immediatament anteriors a la signatura del 
document, i a la vegada comprometre's a informar d'immediat de qualsevol 
canvi en aquesta situació al responsable de l'equip i de l'activitat, entre 
d'altres. 

 
10. Cal insistir en la responsabilitat indivisual dels membres de les entitats 

esportives (jugadors, cos tècnic, directius, pares/matres/tutors, etc) per tal 
de poder desenvolupar les activitat fisico-esportives en un entorn de més 
seguretat. 

 
 

2. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
 

• 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 

• 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. 

 
• Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya (SGEiAF). 

 
• Document de consulta amb les preguntes més freqüents sobre l’aplicació 

de l’etapa de represa en el sector esportiu (SGEiAF). 
 

• Criteris bàsics per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a 
menors de 18 anys – Estiu 2020 – 

 
• Mesures adoptades pel Comité de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de 

Salou. 
 
 

3. MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 

3.1. DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

a. Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en 
general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, 
tret del moment de la pràctica esportiva entre els/les esportistes, cos 
tècnic, etc. 
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3.2. MASCARETA 

 
a. Les persones a partir de 6 anys estan obligades a l'ús de la mascareta en 

tot el recinte esportiu, tret de jugadors/es i cos tècnic en el moment de 
la pràctica esportiva. 
 
 

3.4. TEMPERATURA 
 

a. Les entitats esportives hauran de prendre la temperatura a tots els 
esportistes i cos tècnic abans d’entrar a la instal·lació esportiva. Aquesta 
temperatura no podrà ser igual o superior a 37,5º. 

 
 
3.5. HIGIENE DE MANS 

 
a. Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques 

així com amb aigua i sabó. Es disposarà de gel desinfectant perquè cada 
usuari es netegi les mans a l’entrada de la instal·lació i una estora al terra 
per desinfectar el calçat. 

 
 
3.6. VESTIDORS 
 

a. En la fase de represa els vestidors romandran tancats. Dependen de les 
mesures escaients segons les autoritats sanitàries l’Ajuntament de Salou 
decidirà la idoneïtat d’obrirt-los progressivament. 

 
 
3.7. GRUPS ESTABLES 

 
a. Els equips participants en els entrenaments han d'estar formats per grups 

estables. S'entén com a grups estables aquells que de forma continuada 
hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus 
membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19, cal 
tenir especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte fins a 
l'estabilització del grup. 

 
 
3.8. TRAÇABILITAT 

 
a. Cal garantir les mesures que facilitin identificar els esportistes, tenir el 

control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de 
risc. 
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3.9. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 
 

a. Tots els participants en les activitats esportives han de declarar que els 
darrers 14 dies no s'ha tingut cap simptomatologia compatible amb la 
COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que 
ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per 
la mateixa. 
 

b. Tots els participants  han de informar als responsables de l'organitzador 
de l'activitat esportiva en cas de presentar símptomes, donar positiu o de 
l'aparició de qualsevol presumpte o confirmat cas de COVID-19 en el meu 
entorn més estret i de mantenir un contacte estret amb els mateixos 
responsables davant de qualsevol incidència. 

 

3.7. IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT 
 

a. Cal determinar el responsable del compliment del Protocol i interlocutor 
amb l'autoritat sanitària i esportiva. 
 

b. En relació amb cadascun dels grups de persones que prenen part en 
l'activitat esportiva, cal seguir els següents procediments i 
recomanacions. 

 
 

3.8. ENTITAT ESPORTIVA 
 

a. Comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a tots els membres 
que participin de les activitats de la seva entitat (jugadors/ equip tècnic, 
directius, tutors/es, pares/mares, etc).  
 

b. Al final de cada entrenament i/o partit, el responsable de l’equip o qui 
designi l’entitat durà a terme una neteja exhaustiva de la pista de joc 
assignada (1/3, ½ o sencera), les parets de la pista i la desinfecció del 
material d'ús. 
 

c. L’entrada a les oficines del pavelló serà exclusiva als responsables de 
l’entitat esportiva. Queda prohibida la circulació de qualsevol persona a 
excepció del personal adscrit al departament d’esports. Les entitats que 
tenen el despatx al Pavelló Salou Centre hauran de procurar un sistema 
d'inscripció a l'activitat per mitjà telemàtic, en cap cas de forma 
presencial. 

 
d. No permetrà l'accés a l'espai de l'activitat a les persones que presentin 

símptomes relacionats amb la COVID-19. 
 

e. Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les 
mesures previstes en el PROTOCOL, així com de les vigents en la 
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normativa sanitària aplicable en cada moment, tot anotant les incidències 
que es produeixin. El departament d’esports haurà d’estar informat de 
qualsevol incidència que es pugui produir. 
 

f. En la mesura del possible, es recomana evitar salutacions amb contacte 
físic. Cal mantenir la distància de seguretat d'1 ,5 m. 
 

g. El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit 
en els accessos per evitar la formació d'aglomeracions, especialment en 
la sortida de l'activitat. 

 
h. Serà obligatori i responsabilitat dels clubs la neteja dels elements 

específics de cada esport després de cada utilització com: pilotes, 
elements esportius, cons, parquet, parets laterals.  
 

i. Registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les 
persones participants en cada sessió d’entrenament i/o partit; ja siguin 
esportistes, equip tècnic, directius, etc, per garantir la traçabilitat. 
 

j. Guardarà el registre d'assistents i participants així com les declaracions 
responsable aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la 
data de l'activitat i estarà a disposició del departament d’esports de 
l’Ajuntament i de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a 
conseqüència de positius en contagi per COVID-19. 

 
 

3.9. ELS/LES ESPORTISTES, MEMBRES DEL COS TÈCNIC I ALTRES 
 

a. S'evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, i en 
cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà de fer ús 
individual de les mascaretes i mantenir la distància de seguretat. 
 

b. Com els vestidors estaran tancats, sempre que sigui possible, s'acudirà al 
pavelló amb la roba esportiva. Si és necessari fer és del WC, s’haurà 
d’entrar amb mascareta, es mantindrà la distància de seguretat i no es 
permet desplaçar-se descalç. 
 

c. El material i l'equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del 
seu ús, d'acord amb les instruccions acordades i publicades pel 
departament competent, i en especial les autoritats sanitàries. 
 

d. Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no 
presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d'haver passat la 
malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així 
mateix, la declaració responsable haurà d'acreditar que no s'ha estat en 
contacte amb persones infectades o s'ha viatjat a zones en risc declarades 
oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del 
document. 
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e. Garantir i acreditar que els professionals, monitors, entrenadors i tècnics 

que treballen en instal·lacions o equipaments esportius, així com aquells 

que desenvolupen la pràctica econòmica vinculada amb l’activitat física i 

l’esport han d’estar asimptomàtics i sempre que les autoritats sanitàries 

ho determinin han de donar negatiu en el test COVID19.  
 

f. Es recomana al mateix temps, desenvolupar una formació entre els 

treballadors/entrenadors sobre Covid-19 i factors de transmissió. 
 

g. Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d'iniciar l'activitat 
esportiva, duent-la en tot moment en la seva circulació per la instal•lació 
esportiva. 
 

h. S’haurà d’evitar el contacte físic que no sigui el propi de l'activitat 
esportiva (salutacions, xocar de mans, abraçar), i aquelles conductes que 
es puguin considerar de risc, tals com escopir. 
 

i. Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 
 

j. L’esportista haurà de deixar dintre de la pista els estris personals i la 
bossa, haurà de guardar el seu calçat en bossa tancada i dur la seva 
pròpia ampolla d’aigua, que no podrà compartir amb ningú, i una tovallola 
d’ús individual.  
 

k. Al finalitzar cada sessió d’entrenament haurà d’abandonar la instal·lació 
per la zona senyalitzada al respecte. 

 
 

4. PÚBLIC ASSISTENT 
 

a. Els desplaçaments del públic s'hauran de dur a terme preferentment de forma 
individual o exclusivament amb familiars convivents. S'evitarà els desplaçaments 
col· lectius, o en cas que aquests es desenvolupin així s'haurà de fer és individual 
de les mascaretes. 
 

b. Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir 
COVID-19 i, en cas d'haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període 
de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d'acreditar 
que no s'ha estat en contacte amb persones infectades o s'ha viatjat a zones en 
risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la 
signatura del document. 
 

c. Evitarà la formació d'aglomeracions en els espais d'entorn i accessos a l'activitat, 
així com procurarà una sortida esglaonada. 
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d. Mantindrà la distància de seguretat en tot moment. 
 

e. Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 
 

f. Farà ús de la mascareta en tot moment, segons la normativa vigent de les 
autoritats sanitàries. 
 

g. Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a 
l'activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

 
h. Es prendrà la temperatura abans d’entrar a la instal·lació per part de l’entitat 

organitzadora. En cas de superar el 37,3º no es podrà accedir. 

 
 

5. COM S’HA D’ACTUAR SI EN TENIU SÍMPTOMES? 
 

5.1. Si els símptomes apareixen en l’entorn de l’esportista: 
 

5.1.1. Persona afectada 
 

a. No anirà a l’entrenament. 
b. Ho comunicarà al seu club/entitat. 
c. Es posarà en contacte amb els serveis de salut perquè li indiquin les 

mesures a prendre. 
d. El club/entitat mantindrà informat al departament d’esports de 

l’ajuntament de Salou. 
 

5.2. Si els símptomes apareixen als entrenaments: 
 

5.2.1. Persona afectada 
a. Apartar-se de la resta del personal el més aviat possible de la 

instal·lació. 
b. Posar-se la mascareta per evitar disseminar el virus. 
c. Marxar-se a casa el més aviat possible. 
d. Contactar amb els serveis de salut. 
e. El club/entitat mantindrà informat al departament d’esports de 

l’ajuntament de Salou. 
 
5.2.2. Companys en contacte estret amb els casos confirmats 
a. Has de fer aïllament durant els 14 dies següents al contacte amb el cas 

diagnosticat. 
b. Cal que facis seguiment dels teus símptomes a través de l’app STOP 

COVID19 CAT, dos cops al dia. 
 

5.2.3. Companys sense contacte estret amb els casos confirmats 
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a. Es prendran la temperatura 2 vegades al dia. I en cas de tenir febre 
(>37,5ºC) no sortir de casa i trucar al seu metge o al telèfon d’atenció. 

b. Rentar-se regularment les mans i evitar tocar-nos la cara. 
c. Contactar amb el metge de família en cas de dubtes. 

 
 

6. MESURES QUE PRENDRÀ L’AJUNTAMENT DE SALOU EN CAS D’UN 
POSITIU EN UN ESPORTISTA QUE HAGI ENTRENAT A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
a. L’esportista i el seu equip (contactes estrets) haurà de fer aïllament durant 

els 14 dies següents al contacte amb el cas diagnosticat. 
 

b. Tot i que els contactes estrets es realitzin una PCR i aquesta sigui negativa, 
es continuarà la quarantena fins el dia 14: UN RESULTAT NEGATIU NO EVITA 
LA QUARENTENA (atès el període d’incubació de la malaltia). 
 

c. Contactar amb l’entitat esportiva per fer el seguiment i evolució del possible 
contagi en el grup d’entrenament. 
 

d. Neteja i desinfecció de les zones comuns. 
 

e. En cas de transmissió comunitària tancament de la instal·lació. 
 
 

7. REGISTRE I CONTROL DE PERSONES QUE ACCEDEIXEN A UNA 
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 
 

7.1. Entrenaments entitats esportives municipals: 
 

a. L’entitat esportiva enviarà al Departament d’Esports de l’Ajuntament 
de Salou el llistat d’esportistes de cada equip i la franja horària 
d’entrenament amb les següents dades: 

• Nom i cognoms 
• Adreça 
• Telèfon de contacte. En el supòsit de menors d’edat, el telèfon 

de contacte ha de ser del pare/mare/tutor/a. 
 

b. Cada entitat ha de controlar i registrar qualsevol persona que 
accedeixi a cada entrenament (jugadors/es, cos tècnic, directius, 
altres). Les dades mínimes requerides per aquest registre són les 
següents: 

• Nom i cognoms 
• Adreça 
• Telèfon de contacte. En el supòsit de menors d’edat, el 

contacte ha de ser del pare/mare/tutor/a. 
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c. Aquest registre estarà disponible en tot moment per l’Ajuntament de 
Salou. 

 
7.2. Partits amistosos o de competició: 

 
a. Cada entitat ha de controlar i registrar qualsevol persona que 

accedeixi a la instal·lació, tant esportistes com públic en general. Les 
dades mínimes requerides per aquest registre són les següents: 

• Nom i cognoms 
• Telèfon. En el supòsit de menors d’edat, el contacte ha de ser 

del pare/mare/tutor/a. 
b. Aquest registre estarà disponible en tot moment per l’Ajuntament de 

Salou. 
 
 

8. ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES SEGONS INSTAL·LACIÓ 
ESPORTIVA 

 
8.1. Abans d’entrar a la pista 

 
• Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi 

les mans a l’entrada de l’equipament. I serà d’obligada aplicació. 
Recomanem canviar-se les sabates.  
 

• Prohibit caminar descalç per qualsevol espai de la instal·lació 
esportiva  
 

• És obligatori l’ús de mascareta a l’interior del recinte, a excepció 
de quan es realitzi l’activitat. Es recomana que cada esportista es 
porti el seu kit sanitari (mascareta, gel hidroalcohòlic, bossa de 
plàstic per dipositar el calçat esportiu, tovallola individual.  
 

• Es controlarà la neteja de sabates, neteja de mans amb solució 
hidroalcohòlica i presa de temperatura (màxim 37,3º). 

 
8.2. Dintre de la pista 

 
• S’ha de guardar la distància de distanciament social de 2 metres i 

no es podrà tenir contacte amb cap company i/o entrenador. 
Només es podrà incomplir aquesta norma durant la pràctica 
esportiva. 
 

• Responsabilitat individual dels esportistes, entrenadors i entitat. 
 

• Tota persona que entri a la instal·lació haurà de portar mascareta 
en tot moment a excepció de supòsits que indiquin autoritats 
sanitàries. 
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• L’entrenador o responsable de l’equip que estigui amb el grup ha 

d’anar a buscar i acompanyar pel circuit existent els/les 
esportistes. 

 
• Un cop finalitzada la sessió cal ser puntual en abandonar la 

instal·lació per evitar creuar-se amb usuaris que en facin us 
posteriorment.  
 
 

8.3. Pavelló Salou Centre 
 

a) L’entrada a la pista del Pavelló Salou Centre es realitzarà per 
l’entrada situada al carrer Milà 3 (més propera a porta principal). 
 

b) La totalitat de membres de l’equip (jugadors/es, tècnics, etc) que 
formi part de l’entrenament es reuniran fora de la instal·lació 
(seguint les mesures de seguretat establertes per les autoritats 
sanitàries) per entrar tots/es junts/es 15 minuts abans de l’hora 
assignada al Pavelló. 5 minuts abans de l’inici de l’hora assignada 
es tancarà la porta i no podrà accedir cap membre més. 
 

c) La sortida es realitzarà per la porta d’emergència (alçada del bar 
del pavelló) del carrer Advocat Gallego.  

 

8.4. Pavelló Salou Ponent 
 

a) L’entrada a la pista del Pavelló Salou Ponent es realitzarà per 
l’entrada situada al carrer Maria Castillo. 
 

b) La totalitat de membres de l’equip (jugadors/es, tècnics, etc) que 
formi part de l’entrenament es reuniran fora de la instal·lació 
(seguint les mesures de seguretat establertes per les autoritats 
sanitàries) per entrar tots/es junts/es 15 minuts abans de l’hora 
assignada al Pavelló. 5 minuts abans de l’inici de l’hora assignada 
es tancarà la porta i no podrà accedir cap membre més. 
 

c) La sortida es realitzarà per la porta d’emergència del carrer Maria 
Castillo.  
 

8.5. Pavelló Cap Salou  
 

a) L’entrada a la pista del Pavelló Cap Salou es realitzarà per 
l’entrada situada al carrer Fonoll. 
 

b) La totalitat de membres de l’equip (jugadors/es, tècnics, etc) que 
formi part de l’entrenament es reuniran fora de la instal·lació 
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(seguint les mesures de seguretat establertes per les autoritats 
sanitàries) per entrar tots/es junts/es 15 minuts abans de l’hora 
assignada al Pavelló. 5 minuts abans de l’inici de l’hora assignada 
es tancarà la porta i no podrà accedir cap membre més. 
 

c) La sortida es realitzarà per la porta d’emergència del carrer 
Farola.  
 

8.6. Estadi Municipal 
 

a) L’entrada al camp de futbol-11 entrada per la porta corredora 
principal. La zona d’espera serà en la zona de grava darrera del 
marcador. 
 

b) Sortida per la part esquerra de la porta principal. 
 

c) L’entrada al camp de f-7 serà per la dreta de la porta corredora. 
La zona d’espera serà darrera marcador de futbol-7. 
 

d) Sortida per la part esquerra de la porta. 
 

e) La totalitat de membres de l’equip (jugadors/es, tècnics, etc) que 
formi part de l’entrenament es reuniran fora de la instal·lació 
(seguint les mesures de seguretat establertes per les autoritats 
sanitàries) per entrar tots/es junts/es 15 minuts abans de l’hora 
assignada a l’estadi. 5 minuts abans de l’inici de l’hora assignada 
es tancarà la porta i no podrà accedir cap membre més. 
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CERTIFICAT DEL RESPONSABLE DE L'ACTIVITAT/EQUIP 
 
 

En/na ............................................................................................ major d'edat i 

amb DNI ........................................., amb el número de telèfon ................................ 

, i amb domicili a ........................................................................  i actuant en condició 

de responsable de l’equip ..................................................... del Club/entitat esportiva 

............................................................................................................................... 

 
CERTIFICO 
 
1. Que cap participant presenta la simptomatologia compatible amb el Coronavirus 

SARS-CoV-2 (febre superior o igual a 37,5 graus, tos, malestar general, sensació de 
falta d'aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor muscular, vòmits 
i diarrea) o amb qualsevol altre quadre de tipus d'infecció. 

2. Que cap participant ha estat positiu ni ha estat en contacte proper amb alguna 
persona o persones amb simptomatologia probable o confirmada per infecció de 
COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d'aquest 
document. 

3. Que s'ha garantit documentalment i posat en disposició de tots els participants de 
l'activitat física els protocols de seguretat i mesures informatives i de prevenció 
d'higiene i seguretat de la COVID-19 i que s'ha informat de l'exclusió de l'activitat 
i/o instal•lació esportiva del participants que incompleixin aquestes. 

4. Que l'organitzador de l'activitat ha registrat a tots els participants d'aquesta per tal 
de tenir la traçabilitat en cas que algú informi als responsables de l'aparició de 
qualsevol presumpte o cas confirmat de la COVID-19. 

5. Que l’assistència del públic és conforme a l'establert al Pla d'Acció pel 
Desconfinament Esportiu de Catalunya publicat per la Secretaria General de l'Esport 
i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya i el protocol d’obertura de les 
instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Salou. 

Així mateix, es fa saber que en signar el present document declaro conèixer les mesures 
específiques de protecció i higiene adoptades en la SGEiAE pel correcte 
desenvolupament de la pràctica esportiva. El compliment de les mesures esmentades és 
responsabilitat individual de cadascun dels participants i de l’entitat esportiva municipal, 
amb total indemnitat de l’Ajuntament de Salou dels contagis que en el seu cas es 
poguessin produir. 
 
 
I per a que així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat,  
 
A ....................  de ....................................... de ............................  
(signatura) 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPORTISTA 
 
 

En/na ............................................................................................................... major d'edat 

i amb DNI ........................................., amb el número de telèfon ................................ , i amb 

domicili a ..................................................................................  en nom propi o com a tutor/a 

legal de ................................................................................................................................ 

del Club/entitat esportiva ....................................................................................................... 

 
DECLARO RESPONSABLEMENT 
 
Que no presento cap simptomatologia del Coronavirus SARS-CoV-2 (febre superior o igual a 37,5 
graus, tos, malestar general, sensació de falta d'aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de 
coll, dolor muscular o vòmits i diarrea) o amb qualsevol altres tipus d'infeccions. 

No haver estat positiu ni haver estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb 
simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament 
anteriors al de la signatura d'aquest document. 

Haver llegit els protocols i mesures informatives i de prevenció d' higiene i seguretat disposats 
per l'organitzador de l'activitat i accepto complir responsablement, en la seva totalitat, amb les 
pautes que hi figuren, atenent-me així a la meva exclusió de l'activitat i/o instal•lació esportiva 
davant algun incompliment d'aquestes. 

Em comprometo a informar als responsables de l'organitzador de l'activitat esportiva en cas de 
presentar símptomes, donar positiu o de l'aparició de qualsevol presumpte o confirmat cas de 
COVID-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos 
responsables davant de qualsevol incidència. 

He estat informat i advertit sobre els riscos que podria sofrir si contrec la malaltia COVID-19, 
així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la meva 
salut, sinó també per a la dels altres.  
 
Em comprometo a seguir el protocol d’obertura de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament 
de Salou, d’acord amb les indicacions de les autoritats.    
 
A l’esport de competició la distancia mínima social no es dona ni pot donar-se i això implica un 
risc de contagi major, que assumeixo voluntària i lliurement per participar als entrenaments i a 
la competició. Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient de les 
mesures que he d'adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física i rentat de mans 
freqüent. Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de fer ús les 
instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les conseqüències i 
responsabilitats.  
  

A ....................  de ....................................... de ............................  
 
      Signatura            Signatura tutor en cas d’un/a menor  
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ANNEX 1. MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ AFORAMENTS DE PÚBLIC I ÚS DE 
VESTIDORS   

 
Partits 

 
• Cada Ajuntament segons el nivell de risc (situació de la població i de la pandèmia) 

en que estigui emmarcat la seva població podrà establir quin nivell d’aforament 
voldrà aplicar: 
 

A. Situació alt Risc Nivell 0  Porta tancada, no permetre partits amistosos. 
 

B. Situació alt o moderat 1  Nombre de convidats limitat. El criteri i 
calendari  a seguir serà: 

 
Partits de Pavelló (qualsevol modalitat):  

 15 convidats per equip i màxim 5 persones altra procedència 
(Autoritats, federació, control arbitres, ......) total 35 convidats. 
(els pavellons son espais tancats). 

 
 Partits futbol 7: 18 convidats per equip i màxim 5 persones altra 

procedència. 
 

 Partits futbol 11: 25 convidats. 
 

 Patinatges/rítmica/ judo: 1 acompanyant/esportista només en el 
moment de competir. 

 
 Piscina porta tancada. 
 

Centres escolars municipals (qualsevol modalitat):  
  15 convidats per equip i màxim 5 persones altra procedència 

(Autoritats, federació, control arbitres, ......) total 35 convidats.  
 

 
 

C. Situació risc baix 2  Aforament màxim 30%. 
 

Per poder accedir a la instal·lació esportiva és obligatori presentar la 
Declaració Responsable (esportistes i cos tècnic). Per tant, es recomana que 
els delegats dels clubs recullin totes les Declaracions Responsables signades. 
 
En relació al públic assistent és obligatori recollir les dades personals (nom, 
cognoms, NIF i telèfon). 
Aquestes dades s’hauran d’entregar al responsable de l’equip local abans de 
l’entrada a la instal·lació. 
El responsable haurà de custodiar les dades durant un període mínim de 30 
dies. 

 
Cada instal·lació té el seu protocol, però la part esportiva sempre es basarà 
amb els protocols establerts per les federacions,  que fa al rol de les entitats 
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com a organitzadors i per tant responsables del control i compliment de les 
instruccions. 

 
Cada Ajuntament tindrà autonomia per fixar els nivells sempre amb dades 
epidemiològiques del municipi. 

 
El club podrà acollir-se a una situació menor o inferior a la marcada per 
l’Ajuntament de Salou. 

  
Vestidors 

 
En quan a l’ús dels vestidor definim dos nivells, sempre que la instal·lació i el 
nº de partits ho permeti: 

 
o Lliga territorial fins juvenil: sense ús de vestidors ( qualsevol equip visitant 

que vingui de desplaçaments superior a 30/45 minuts en cotxe). 
o Lliga autonòmica/nacional/ lliga territorial sènior: ús de vestidors  

 
 
Entrenaments 
 

Els entrenaments sempre seran a porta tancada. 
 

 

 


