Ajuntament de Canovelles
Àrea de Serveis Personals
Servei d’Activitats Esportives

INDICACIONS I PROTOCOLS DE BONES PRÀCTIQUES ALS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS MUNICIPALS
Per tal de garantir que els equipaments esportius municipals siguin espais més segurs, facilitem
una guia de bones pràctiques als usuaris i entitats que en fan ús, per tal d’indicar la manera de
procedir tant a l’hora d’accedir a la instal·lació com a l’espai interior:
1- L’accés dels esportistes, cos tècnic i personal autoritzat de cada entitat esportiva a les
instal·lacions esportives municipals es podrà fer previ entrega del formulari de declaració
responsable que s’ha facilitat a tots els clubs de Canovelles. Caldrà actualitzar el formulari
amb una periodicitat màxima de dues setmanes o abans, en el cas que les condicions
d’aquesta declaració canviïn (presentació de símptomes, contacte amb una persona
contagiada, etc...).
2- En el cas que els recursos humans de l’entitat permetessin disposar de personal suficient a
l’entrada durant la realització dels partits amistosos o de competició, es podrà fer un llistat
dels acompanyants que accedeixen a la instal·lació, amb el nom, el DNI i un número de
telèfon de contacte en substitució del formulari de declaració responsable. En cas de no
disposar de personal, s’haurà d’entregar el formulari amb les dades personals de contacte.
3- A l’entrada de la instal·lació esportiva un encarregat de cada equip/club haurà de prendre
la temperatura de tots els esportistes i cos tècnic abans d’accedir a l’equipament. En el cas
dels partits amistosos i partits, també a tots els integrants de l’equip rival i als
acompanyants de tots els esportistes (locals i visitants) que participaran al partit o
assistiran com a públic.
4- El conserge, sempre i quan es trobi a la instal·lació, realitzarà tasques de control de l’accés
conjuntament amb els responsables de les entitats que entrenen o juguen.
5- Es farà ús de la solució hidroalcohòlica només entrar. Aquesta estarà a disposició dels
usuaris de les instal·lacions esportives a l’accedir-hi.
6- A cada equipament esportiu hi haurà la informació necessària en relació a les normes de
seguretat i higiene i a les recomanacions bàsiques: ús de la mascareta, distància entre
persones no convivents a les grades i higiene de mans.
7- S’autoritza un màxim de dos acompanyants per esportista a les instal·lacions esportives
municipals durant els partits amistosos i de competició.
8- S’intentarà, dintre del què és possible, que les aficions dels dos equips romanguin en
zones diferenciades de les grades i mantinguin el seu seient fins al final del partit.
9- Els acompanyants no convivents hauran de respectar la distància mínima de seguretat
interpersonal i portar en tot moment la mascareta posada.
10- No es permet fumar a l’interior de cap dels equipaments esportius municipals i es demana
respectar l’espai lliure de fum a l’entrada de les instal·lacions.
11- Es garanteix la ventilació dels pavellons amb l’obertura de les portes d’emergència durant
el temps d’utilització de la instal·lació.
12- Els vestidors no es podran fer servir per dutxar-se, només com a punt de rentat de mans i
ús del wc. Els conserges vetllaran, en el seu horari laboral, pel compliment estricte
d’aquesta norma.
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13- Les entitats locals es comprometen a netejar i desinfectar el material esportiu utilitzat
durant la pràctica esportiva (entrenaments i/o partits). A cada equipament esportiu hi haurà
material de neteja i desinfecció a disponibilitat dels clubs (draps, sabó i solució
desinfectant).
14- Es demana respectar l’aforament màxim permès de cada equipament esportiu, en funció
de la fase en la que ens trobem.
15- Es posarà a disposició dels diferents equipaments tanques per delimitar certs espais de la
instal·lació amb l’objectiu de garantir la seguretat dels esportistes durant la pràctica
esportiva.
16- Es recomana no disputar més d’un partit per franja horària a cada equipament esportiu,
tant pel control de l’aforament de la instal·lació com per evitar riscos de massificació de
l’espai de joc.
17- En cas de contacte positiu s’informarà d’immediat a la persona responsable de
l’equipament per tal de facilitar el rastreig al CAP de salut corresponent.
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