PROTOCOL ESPECIFÍC COVID-19 PER A ENTRENAMENTS I PARTITS A LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
El present Protocol és d’aplicació obligatòria en totes les instal·lacions Esportives
Municipal adscrites a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
L’objectiu d’aquest document és establir les mesures i normes de prevenció sanitàries,
amb la intenció de minimitzar el risc de contagi i transmissió del virus a les instal·lacions
municipals.
Es tracta de detectar, quantificar i prevenir possibles situacions de risc pels jugador/res,
entrenadors/es, delegats/des i dels equips visitants.
En quant a la pràctica esportiva:
La Regidoria d’Esports te com a prioritat el desenvolupament de la pràctica de l’activitat
física i esportiva a les instal·lacions Municipals. Es podran desenvolupar activitats
esportives i competicions sempre que es garanteixin les mesures de seguretat, higiène i
aquelles Resolucions, Instruccions i Ordres que siguin dictades per l’autoritat competent
en cada moment.
Es permet el desenvolupament de tota pràctica esportiva, inclosa la que comporta
contacte, entenent que la prioritat seran els entrenaments i les competicions oficials
derivades de la inscripció de les entitats locals a les Federacions corresponents.
En quant a les entitats esportives:
Les entitats i centres escolars que tenen cedits l’ús de les instal·lacions esportives hauran
d’establir i acreditar un protocol higiènic sanitari pel desenvolupament del seus
entrenaments i partits oficials.
Les entitats i centres escolars que facin ús de les instal·lacions esportives municipals per
als seus entrenaments, estaran obligades a portar un registre diari de les persones que
accedeixen a les instal·lacions i comunicaran a la Regidoria d’Esports qualsevol indici de
simptomatologia compatible amb la Covid-19.
Per tal que una entitat pugui desenvolupar amb els seus esportistes i/o equips les
activitats i competicions, cal que el/la president/a de l’entitat signi una declaració
responsable on hi consti:
− La identificació, amb totes les dades necessàries per la seva localització, de la o les
persones responsables de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció
individual establertes en el Pla Sectorial de la seva Federació de represa de l’activitat
física.
− Que la seva entitat és coneixedora del present protocol d’activitats i que es
comprometen al seu compliment.
− Que els seus equips i grups d’esportistes són grups estables plenament consolidats per
poder participar a les activitats i competicions.
− Que l’entitat està en possessió de la declaració de responsabilitat de cada esportista,
delegat/da i entrenador/a, on hi consta, que durant els darrers 14 dies:
a. No s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19.
b. No haver estat positiu de COVID-19.
c. No haver conviscut amb persones positives de COVID-19.
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d. No haver estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la
COVID-19.
e. El compromís d’informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per així com
mantenir actualitzada la seva vigència.
Les entitats esportives seran els responsables de desinfectar el material que utilitzi cada
esportista i es recomana no compartir material.
S’haurà de deixar el material esportiu a part per a la posterior desinfecció, que haurà de
realitzar un responsable de l’entitat esportiva.
La utilització dels materials estarà sota la supervisió i responsabilitat de l’entrenador/a o
delegat, que estarà present durant tota la franja horària autoritzada d’ús de la instal·lació.
En quant a les instal·lacions:
Atès que no existeix cap limitació de participació ni hi ha cap diferència si aquesta és
tancada o a l’aire lliure, s’haurà de mantenir el nivell de prudència i excepcionalitat del
moment. Per tant, tota activitat i competició esportiva haurà d’evitar la concentració i
aglomeració de persones.
Les instal·lacions romandran tancades al públic durant els entrenaments, sent
responsabilitat de les entitats esportives o centres escolars establir el circuit d’entrada i
sortida mitjançant els seus entrenadors o coordinadors. Així com el protocol de control de
temperatura i desinfecció de mans i/o del material utilitzat en cada sessió d’entrenament.
Les instal·lacions podran acollir l’assistència d’espectadors durant els partits amistosos i
de competicions oficials, a criteri de les entitats esportives organitzadores es podrà
autoritzar l’acompanyament com a màxim de dues persones per cada jugador, sent
responsabilitat de les entitats esportives o centres escolars establir el circuit d’entrada i
sortida i del control d’accessos.
No es poden celebrar aquells esdeveniments on conflueixi una alta concentració de
persones i no es pugui garantir el distanciament de seguretat, la traçabilitat i control de
cadascuna de les persones participants.
En quant als esportistes, cost tècnic i directiva:
Els esportistes, els cos tècnic i la directiva podran accedir a la instal·lació 15 minuts
abans de l’hora programada per al seu entrenament i 30 minuts abans de l’hora
programada per a la competició.
No es podrà accedir al terreny de joc fins que el grup anterior no hagi abandonat el
mateix, els esportistes s’hauran d’esperar a la grada i hauran de mantenir les distàncies
de seguretat en la mesura de lo possible.
Els esportistes no hauran de portar mascareta quan estiguin realitzant, de forma efectiva,
activitat física. En qualsevol altre moment de permanència a la instal·lació hauran de dur
mascareta i vigilar per mantenir el distanciament de seguretat interpersonal, aquesta
mesura es fa extensible als entrenadors, delegats, cos tècnic i directius i o similars.
L’ús de vestidors només serà autoritzat als equips sèniors en grups reduïts. La resta de
categories hauran de venir canviats de casa. A cada espai de vestidor estarà indicat
l’aforament màxim.
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Està totalment prohibit caminar per la instal·lació sense calçat.
Hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/ques i personal
assistent. També hauran de portar mascareta els/les esportistes que no estiguin realitzant
activitat física (banqueta o situacions d’espera en cas d’esport individual).
És obligatori, per a tothom, l’ús de mascareta en els accessos a les instal·lacions, espais i
recintes esportius, vestíbuls, vestidors, ascensors...
En quant a la competició:
L’Entitat organitzadora de la competició informarà de les mesures dels diferents Protocols
a les persones treballadores al seu càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants
de l’activitat i dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries participants
en el desenvolupament de l’activitat.
Durant el desenvolupament de les competicions l’entitat local serà la responsable de
rebre l’equip visitant i garantir que es compleixi el present protocol.
Els equips locals i visitants podran accedir a la instal·lació mitja hora abans de començar
el partit, havent de romandre en la zona de graderies fins que el terreny de joc quedi
lliure.
En el cas que l’entitat organitzadora consideri de màxima prioritat l’assistència de públic i
estigui capacitada per a dur a terme totes les mesures de seguretat, a les instal·lacions
que l’aforament ho permeti i durant les competicions oficials, s’autoritza l’assistència de
dues persones per cada jugador, sent responsabilitat de les entitats esportives o centres
escolars establir el circuit d’entrada i sortida i del control d’accessos i com a mínim
garantirà les següents mesures:
− L’entitat establirà sistemes per a evitar la formació d’aglomeracions de persones.
Registrarà el nom i cognom així com les dades de contacte de les persones voluntàries,
organitzadores o públic, si és el cas.
− L’entitat farà l’acompanyament del públic assistent en les entrades i sortides, garantint
que fins que els assistents al partit anterior no hagin sortit, no podran entrar els
assistents al següent.
− L’entitat haurà de garantir que les persones assistents duguin mascaretes, vigilar que
mantinguin el distanciament de seguretat interpersonal i establir les mesures que evitin
la concentració de persones.
− No es permetrà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes
relacionats amb la COVID-19.
− L’entitat haurà de realitzar la presa de temperatura i el registre de dades de les
persones assistents, sempre que es garanteixin els drets que poden afectar la protecció
de dades de caràcter personal, ja que pot donar-se el cas que s’hagi de contactar amb
alguna persona si hi ha alguna incidència o contagi.
− Durant el desenvolupament dels partits de veterans no s'admetrà públic.
L’Ajuntament de Montcada i Reixac podrà decidir no autoritzar l’accés de públic a les
instal·lacions municipals, durant els partits de l’entitat que no compleixi amb el present
protocol.
Aquest document es podrà modificar en funció de l’evolució de la pandèmia i de les
normes i recomanacions vigents en cada moment.
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