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PROTOCOL GENERAL D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE MOLINS DE REI 

TEMPORADA 2020-2021 
 
 
 
Normes generals: 
 

1. Per poder accedir a la instal·lació tots els usuaris, jugadors, entrenadors, 
delegats, directius, etc hauran de presentar a inici de temporada  el full de 
responsabilitat  signat, i en cas del menors el seus para/mares o tutors. 
Cadascuna de les entitats farà custodia d’aquest documents. 
 

2. Mantingueu la distància de seguretat d’1,5 m, equivalent a un espai de 
seguretat de 2,5 m² per persona. 

 
 

3. Feu ús en tot moment de la mascareta, a excepció del moment de dur a terme 
l’activitat física. 

 
 

4. Feu higiene i rentat de mans (aigua i sabó, solució hidroalcohòlica). 
 
 

5. Per dur a terme l’activitat esportiva caldrà canviar-se el calçat de carrer i posar-
se l’adient per a l’activitat física. 

 
 

6. Els grups o equips d’entrenament hauran ser grups estables per reduir la 
possibilitat de contagi en l’entrenament i per garantir la traçabilitat del grup. 
Hauran de ser els mateixos durant tota la temporada i  en cas de noves 
incorporacions, hauran de dur a terme primer l’activitat individual, després per 
parelles i anar-se incorporant a poc a poc a grups més grans, fins a 14 dies 
després de la incorporació per tal de formar part del grup estable. 

 
 

7. S’habilitaran zones d’espera per als grups a cada instal·lació i entraran i 
sortiran tots junts acompanyats del responsable de l’activitat. Les entrades i 
sortides a les instal·lacions es faran de forma esglaonada i ordenada, per grups 
estables i seguint els recorreguts marcats per l’Ajuntament. S’adjunten els 
recorreguts de cada instal·lació en els annexos. 

 
 

8. Cada esportista haurà de portar per a ús seu una ampolla d’aigua per a tota 
l’activitat i una tovallola. 
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9. No es podrà beure aigua de les aixetes de la instal·lació ni reomplir les 
ampolles. 

 
10. No es podran utilitzar el vestidors ni les dutxes. En cas que, per la seva 

complexitat, algun equip ho demani, caldrà pactar-ho amb el personal de la 
instal·lació, però serà només com a vestidor. 

 
Considerem excepcions: 

 

 Jugadors equips sèniors i veterans de qualsevol esport 

 Esports que requereixin un equipament especial, com ara el judo, l’hoquei, la 
gimnàstica, etc., però caldrà sol·licitar-ho als responsables de la instal·lació. 

Tot i que es puguin fer aquestes excepcions, es recomana que tant com possible 
tothom vingui canviat de casa. 

 
11. No es permet l’entrada de públic i/o acompanyants en totes les instal·lacions 

esportives municipals, ni en els entrenaments ni en els partits. Les entitats 
usuàries es posaran en contacte amb les federacions respectives i amb els 
equips contraris per comunicar aquest protocol. 
 

12.  Es recomanarà que els/les àrbitres vinguin canviats de casa. Si és necessari, 
es posarà a disposició un vestidor, que es desinfectarà després de cada ús. 

 
 

13.  Cada entitat haurà de disposar de gel hidroalcohòlic i líquid desinfectant per 
als seus esportistes, equips contraris i àrbitres. Després de cada sessió, la 
persona responsable i/o esportistes hauran de desinfectar el material utilitzat. 
Tot i així, a totes les instal·lacions hi haurà aquestes productes a disposició 
dels usuaris en diverses zones comunes. 

 
 

14.  En cas de pluja s’anul·laran els entrenaments que es facin a l’exterior i no es 
podrà compartir pista coberta amb un altre grup d’entrenament. 

 
 

15. Totes les entitats esportives usuàries de les instal·lacions hauran de presentar 
a l’Ajuntament el seu propi protocol de mesures internes per a la pràctica 
esportiva sobre la COVID-19, que s’hauran d’ajustar a les mesures del protocol 
general de l’Ajuntament,  així com els noms i les dades de contacte dels 
coordinadors de salut i de quins grups estables són responsables, les llistes 
dels diferents grups estables i els noms de les persones de la Junta Directiva 
que poden accedir a la instal·lació, abans del dia 21 de setembre de 2020.  

 
 

16. Totes les entitats hauran de nomenar com a mínim un coordinador/a de salut, 
el nom del qual es facilitarà a l’Ajuntament. Aquesta persona serà la 
responsable d’aplicar els protocols i vetllar perquè es compleixin, i serà 
l’interlocutor/a amb l’Ajuntament, les autoritats sanitàries, esportives i altres 
agents que puguin estar-hi implicats. 
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17. Les tasques del coordinador/a de salut seran: 
 

- Haurà d’estar present a la instal·lació sempre que hi hagi activitat 
esportiva, de la qual en serà la persona responsable. (En cas que 
no hi sigui, no es podrà dur a terme l’activitat programada.) 

 
- Controlar que tots els esportistes hagin presentat la declaració de 

responsabilitat, conforme en els darrers 14 dies no han tingut cap 
símptoma compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no 
haver conviscut amb persones afectades per la malaltia, així com 
obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o 
haver estat positiu. 

 
- Portar el control de la traçabilitat de tots els equips al seu càrrec, 

llistes dels grups estables, registre d’assistència i llista 
d’incidències. 

 
- Verificar la neteja del material esportiu utilitzat en cada sessió. 

 
- Vetllar pel compliment dels recorreguts marcats d’entrada i de 

sortida. 
 

- Fer arribar els protocols i les normatives de la instal·lació als 
equips contraris, als propis i a la federació que pertoqui. 

 

 
 
 
 
 
Normes específiques per l’ús del poliesportiu la Sínia 
 
 
Per accedir a la instal·lació: 
 
El responsable de prevenció i higiene o l’entrenador responsable del grup 
acudirà a l’oficina del poliesportiu la Sínia , se li prendrà la temperatura i se li facilitarà 
un termòmetre, per que controli la temperatura a tots els seus esportistes. 
 

a) En el cas de utilitzar la pista  poliesportiva, A-B-C 
 

Els jugadors s’esperaran a la zona de l’entrada de la instal·lació; el responsable del 
grup, fora de d’instal·lació,  comprovarà que no superen la temperatura en 37’5 graus. 
Els jugadors entraran al vestíbul, ordenada i esglaonat,  per posar el gel hidroalcohòlic 
a les mams. Tindrem habilitades 3 zones diferents A, B i C a les grades  de pista 
poliesportiva, per  canviar-se les sabates i deixaran les seves pertinences, quan estigui 
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tot el grup i la pista estigui desocupada,  aniran a pista assignada per la porta 
d’entrada mes propera. 
 
 

b) En el cas d’utilitzar la pista externa 
 

Els jugadors s’esperaran a la zona de l’entrada de la instal·lació; el responsable del 
grup, fora de d’instal·lació,  comprovarà que no superen la temperatura en 37’5 graus. 
Els jugadors entraran al vestíbul ordenada  i esglaonat per posar el gel hidroalcohòlic a 
les mams. Tindrem habilitades 2 zones diferents A, B, al costat de pista externa per  
canviar-se les sabates i deixaran les seves pertinences, quan estigui tot el grup i la 
pista estigui desocupada,  aniran a pista assignada per la porta del pati. 
 
 
Per sortir de la instal·lació: 
 

La sortida comú a les dues pistes 
 
Al finalitzar l’entrenament aniran a la zones habilitades per canviar-se el calçat i recollir 
els seus objectes personals i sortiran  per la porta  principal de l’escola la sínia.  
 
 
Protocol de Covid-19 en cas positiu o de sospita 
 
Aquells esportistes  o integrants del cos tècnic que presentin simptomatologia (febre 
de 37,5, tos, dificultat per respirar, etc.) que pogués estar associada amb la COVID-19 
no han d’anar a l’entrenament fins que se’ls confirmi que no hi ha risc per a ells ni per 
a la resta de companys. Han de contactar amb el 061 o anar al seu Centre d’Atenció 
Primària (CAP) i seguir las indicacions que proporcionin: 
 

1. En aquest cas, i fins que no es confirmi que és negatiu, no podrà entrenar 
per prevenció. 
 

2.  En cas de resultar positiu, la resta dels components del seu equip o de franja 
horària d’entrenament, els tècnics i qualsevol persona que hagi tingut contacte 
amb ell o ella hauran de contactar amb el 061 o anar al seu Centre d’Atenció 
Primària (CAP) i seguir las indicacions que els proporcionin. Tots aquests 
contactes hauran de fer una quarantena de 14 dies. 
 
 

En qualsevol cas, sempre caldrà comunicar-ho al responsable de seguretat i salut de 
la seva entitat, que haurà de tenir la llista de contactes d’aquest esportista, per fer-ho 
saber a la resta de contactes de l’entitat i comunicar-ho als responsables de l’oficina 
epidemiològica per fer-ne el seguiment. 
 
 
 


