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INTRODUCCIÓ 
 
Com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la 
COVID-19, a escala nacional i internacional, el Govern, va declarar mitjançant el 
Reial Decret 463/2020 de 14 de març l’estat d’alarma en tot el territori nacional, amb 
l’objectiu de poder fer front a la mateixa. 
 
D’acord amb aquestes circumstàncies, l’Ajuntament de Montornès del Vallès va 
haver d’adoptar tota una sèrie de mesures preventives, entre les quals, el tancament 
dels equipaments municipals i la suspensió de les activitats associades. 
 
Progressivament s’ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures 
extraordinàries de restricció de la mobilitat i de contacte social establertes en el citat 
Reial Decret.  
 
El president de la Generalitat de Catalunya va dictar el Decret 63/2020, de 18 de 
juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID19 i 
inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya. Les condicions generals per a 
la represa al territori de Catalunya es recullen a la 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. 
Així mateix, la Resolució determina que les mesures que preveu han de ser 
completades amb plans sectorials d’activitats que cal redactar i aprovar, d’acord amb 
el que preeu el Pla de transició del confinament, ratificat pel Govern el 25 d’abril de 
2020 
 
En aquest context l'Ajuntament de Montornès del Vallès planifica la reobertura dels 
diferents equipaments i serveis municipals. Diferenciant entre la reobertura de 
serveis i equipaments, en un primer moment per a tasques i usos interns del 
personal municipal, i en un segon moment, preveient l'obertura cap a la ciutadania. 
 
El present protocol detalla totes les mesures de seguretat, higiene i salut que s’han  
de portar a terme en el si de les instal·lacions esportives per a que la seva 
reobertura compleixi amb els requeriments establerts per a la fase de represa.  
 
L’objectiu principal d’aquest protocol és garantir la seguretat de totes les persones 
usuàries i treballadores que fan ús de les instal·lacions esportives municipals.  
 
A més, cada entitat esportiva, mitjançant un protocol específic, haurà de garantir el 
compliment de les mesures de la instal·lació tot adequant-les a la pròpia activitat que 
s’hi desenvolupa. 
 
En relació al Complex esportiu Les Vernedes, aquest equipament disposa d’un 
protocol d’actuació específic i per tant queda exclòs d’aquest document. 
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NORMATIVA APLICABLE 
 

 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) 
 
Tota activitat esportiva desenvolupada a Catalunya es regeix pel que estableix 
l’Annex 1 del Pla d’Acció pel desconfinament esportiu de Catalunya. També 
qualsevol competició i campionat esportiu, encara que es tracti de Campionats 
d’Espanya o internacionals. 

 
 
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
Les mesures de seguretat, higiene i salut  recollides en aquest protocol són 
d’aplicació a les instal·lacions esportives que a continuació es relacionen: 
 

 Pista municipal de petanca, a la plaça de Joaquim Mir 
 Pistes d’atletisme, a la zona esportiva municipal Les Vernedes 
 Camps de futbol de gespa artificial, a la zona esportiva municipal Les 

Vernedes 
 Pistes de tenis, a la zona esportiva municipal Les Vernedes 
 Sala esportiva polivalent, a la zona esportiva municipal Les Vernedes 
 Pista del pavelló poliesportiu, al Complex Esportiu Les Vernedes 
 Espai polivalent El Sorralet, al carrer dels Castanyers número 5. 

 
 
PROTOCOL ESPECÍFIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT  ESPORTIVA 

 
Totes les entitats esportives de Montornès del Vallès que facin us de les 
instal·lacions esportives municipals, d’acord amb el Pla d’Acció pel desconfinament 
esportiu de Catalunya, hauran d’elaborar un protocol explicant com adeqüen la seva 
activitat a les mesures de seguretat, higiene i salut establertes a l’annex 1 del citat 
Pla i al present protocol. 
 
Per a l’elaboració del protocol específic les entitats esportives podran prendre com a 
referència els protocols elaborats per la seva federació esportiva. En aquest cas 
l’hauran d’adequar a la realitat de la seva entitat. 
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Les entitats esportives de Montornès del Vallès hauran d’entregar còpia del protocol 
específic de la seva activitat a l’Ajuntament a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  
 
L’Ajuntament es reserva la facultat de revocar la cessió d’ús de les instal·lacions 
esportives a aquelles entitats que no aportin el pla específic en el termini d’un mes. 

 
 

MESURES GENERALS QUE  CAL TENIR PRESENT  EN TOTES LES 
ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
 

 Distància de seguretat 1,5 m, equivalent espai de seguretat de 2,5 m2 per 
persona. 

 Ús de la mascareta, a excepció del moment de fer activitat física i esportiva.  
 Higiene i rentat freqüent de mans (aigua i sabó; solució hidroalcohòlica).  
 Establiment de grups estables tenint cura del contacte durant l’estabilització 

del grup. 
 Garantir traçabilitat, identificant i tenint control d’esportistes, organitzadors i 

públic.  
 Declaració de responsabilitat.  
 Desinfecció del material utilitzat, segons la normativa 
  Tapar-se la boca amb el colze en tossir i esternudar. Evitar tocar-se els ulls, 

el nas o la boca.  
 Disposar d’una ampolla d’aigua pròpia i tovallola per ús individual de cada 

esportista 
 Identificació de la persona de cada entitat esportiva responsable del 

compliment del protocol i de la interlocució amb l’administració (autoritats 
sanitàries, esportives i agents de seguretat).  
 

 
US DE LA MASCARETA 
 
Serà obligatori l’ús de la mascareta, per a majors de 6 anys, en els accessos a les 
instal·lacions esportives, espais i recintes esportius, vestíbuls, vestidors, ascensors, i 
qualsevol altre espai comú. També si són espais a l’aire lliure. 
 
Els i les esportistes i practicants d’esport i activitat física (sense distinció) no hauran 
de portar mascaretes quan desenvolupin la pràctica esportiva. Aquesta exempció 
també es farà extensible a àrbitres, jutges i similars.  
 
Si hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/ques, 
personal assistent, públic a les grades i qualsevol altre persona diferent dels 
esportistes. 
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L’alumnat major de 12 anys que participi en activitats de formació esportiva 
(activitats estàtiques)  haurà de portar mascareta encara que es garanteixi la 
distància de seguretat. En alumnes en edat compresa entre els 6 i els 12 anys l’ús 
de la mascareta serà recomanable. 
 
 
DISTÀNCIES DE SEGURETAT I PERCENTATGES D’OCUPACIÓ 

 
Per a desenvolupar qualsevol  activitat esportiva en instal·lacions municipals, tant de 
caràcter individual com col·lectives,  els paràmetres mínims exigibles són: garantir 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. 
 
Tenint en compte que les activitats esportives són dinàmiques, cal augmentar 
proporcionalment el distanciament a raó del desplaçament i la intensitat de l’activitat. 
Els paràmetres recomanats són: 
 

 Per a l’ús esportiu de sales d’activitats cal considerar com a màxim una 
persona per cada 4 metres quadrats. Cal senyalitzar el terra amb una 
quadrícula de 2m x 2m per garantir la distància de seguretat entre 
esportistes. 
 

 Per a les activitats d’equip en pista, en espais tancats, es necessiten 25m2 
per persona (5x5 m). 
 

 Les activitats d’equip en camp necessiten una superfície de 100m2 per 
persona (10x10 m). 

 
Excepcionalment, en una mateixa franja horària, si els espais estan diferenciats i es 
compleixen les distàncies de seguretat i aforaments permesos, podran interactuar 
fins a tres grups estables d’esportistes. 

 
 
GRUPS ESTABLES I PERMANENTS EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA 
 
En el cas de que durant la pràctica esportiva no es pugui garantir el distanciament 
entre les persones participants, com a conseqüència de la naturalesa de la pròpia 
activitat, serà necessari que aquesta es desenvolupi en grups estables i permanents.  
 
Tenen la consideració de grups estables els equips, els grups i les parelles 
d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les 
activitats de forma conjunta, estable i continuada en el temps. És a dir, els que de 
forma continuada tenen contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus 
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membres ha presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el període 
d’estabilització del grup, és a dir, 14 dies. Fins que no es consideri estabilitzat el 
grup, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 14 dies del grup de 
contacte. 
 
Es recomana que per estabilitzar el grup s’iniciïn els entrenaments de manera 
progressiva. Primer amb entrenaments de caràcter individual per seguir en petits 
grups. 
 
Atesa la importància de mantenir grups de convivència (estables) és recomana no  
passar esportistes i entrenadors/es d’un equip o grup a un altre. No obstant es 
poden incorporar a un altre grup, sempre i quan l’esportista formi part d’un grup 
d’entrenament estabilitzat 

 
TRAÇABILITAT D’ESPORTISTES I DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
La traçabilitat d’esportistes consisteix en la seva identificació i de les activitats 
esportives en què participen per poder conèixer la simptomatologia clínica i els 
possibles contactes de risc de cadascun/a. La traçabilitat d’esportistes es pot 
aconseguir mitjançant la declaració responsable. 
 
En el cas que hi hagi un possible resultat positiu, encara que asimptomàtic, la 
traçabilitat permet identificar amb major facilitat les persones amb les quals ha estat 
en contacte l’esportista amb el virus i, així, aplicar el protocol de quarantena amb 
efectivitat per evitar el contagi a gran escala 
 
Cada esportista haurà de presentar a la seva entitat esportiva una declaració que 
certifiqui que en els darrers 14 dies no ha tingut cap simptomatologia compatible 
amb la COVID-19, no ha donat positiu, no ha conviscut amb persones que ho hagin 
estat ni ha tingut contacte estret amb persones infectades. Així mateix, s’ha de 
comprometre a informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per així mantenir 
actualitzada la seva vigència. 
 
Les entitats esportives locals vetllaran per tenir un registre actualitzat que faciliti la 
traçabilitat en cas de contagi. A més de l’actualització quinzenal de les declaracions 
responsables caldrà tenir anotats, per dies d’entrenament i/o competició, els 
esportistes que han assistit així com les dades de contacte. 
 
No podrà iniciar la pràctica esportiva cap esportista que no hagi complimentat i 
entregat al responsable de la seva entitat la declaració responsable signada.  
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L’Ajuntament de Montornès del Vallès podrà verificar periòdicament que l’entitat 
esportiva disposa del registre actualitzat dels esportistes, cos tècnic i altre personal 
que de forma habitual fa us de les instal·lacions esportives. 
 

 
ACCÉS I SORTIDA DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

 
Sempre que sigui possible s’establiran portes diferenciades per accedir i sortir de les 
instal·lacions esportives. 
 
Per accedir a qualsevol instal·lació esportiva, encara que sigui a l’aire lliure, és 
obligatori l’ús de la mascareta en persones majors de 6 anys. L’ús és obligatori a 
qualsevol espai comú de l’equipament. Exclusivament els esportistes podran no 
portar mascareta durant la pràctica esportiva. 
 
Les entitats esportives hauran d’establir horaris que facilitin el distanciament social. 
Cal evitar aglomeracions en els accessos i zones comuns dels equipaments així com 
la trobada i creuament entre grups estables d’esportistes. 
 
Els esportistes hauran d’accedir i sortir de les instal·lacions esportives a les hores 
fixades i amb puntualitat. No es pot romandre a la instal·lació un cop ha finalitzat la 
seva activitat esportiva. 
 
És obligatori aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans a l’entrada de la instal·lació 
esportiva. L’Ajuntament facilitarà els dispensadors de gel. 
 
L’accés a les instal·lacions esportives, només està autoritzat a esportistes, equip 
tècnic, membres de la junta de l’entitat i personal autoritzat expressament.  
 
En relació a la presència de públic a les instal·lacions esportives, es recomana que 
es limiti al màxim la presència d’espectadors en tota mena d’activitats i competicions 
esportives. 
 
Per evitar creuaments, cada entitat esportiva designarà un responsable del material 
esportiu. Aquesta persona serà l’encarregada d’accedir diàriament al magatzem i 
vetllar per la desinfecció de tot el material, de manera periòdica. Cal evitar compartir-
lo quan acabi cada torn d’entrenament i la jornada 
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ELS ESPAIS ESPORTIUS 
 
De forma consensuada amb les entitats esportives es retiraran dels espais esportius 
aquells elements que puguin dificultar un entrenament segur (per exemple zones 
d’autoservei, bancs i/o cadires). 
 
Es senyalitzaran els sentits de circulació per evitar l’encreuament entre esportistes i 
grups estables. Es recomana circular sempre per la dreta. 
 
Per garantir una ventilació creuada i una circulació d’aire constant es procurarà tenir 
portes i finestres obertes.  
 
Es prohibeix accedir als espais esportius amb calçat de l’exterior. En cas de fer-ho 
caldrà desinfectar-los prèviament a l’inici de l’activitat. 
 
Per al desenvolupament normal de l’activitat esportiva només està permès fer ús del 
material esportiu municipal que ja es troba a la instal·lació. No es permet introduir ni 
fer ús de cap mena de material esportiu que no es trobi habitualment dins de 
l’equipament . 
 
Cal fer un bon ús i vetllar pel mobiliari que s’integra a l’espai. Es retornarà en el 
mateix estat de conservació, ordre i neteja què s’ha rebut. Cada entitat esportiva és 
responsable dels danys materials i personals que es puguin produir a les 
instal·lacions. 
 
Qualsevol incidència ocorreguda s’ha d’informar, el més aviat possible, a 
l’Ajuntament mitjançant correu electrònic. En cas de desperfectes, l’Ajuntament es 
farà càrrec subsidiàriament i el cost anirà a càrrec de l’associació que ha produït els 
esmentats desperfectes. 
 
Cada entitat ha de mantenir l’espai cedit en bon estat, és a dir, a tenir el material 
sempre recollit i guardat a l’espai designat per aquest efecte i fer un ús responsable 
de la instal·lació. 
 
No es permet fumar als espais cedits ni a cap altre espai de l’equipament, inclosos 
els balcons i lavabos. No es permet el consum de begudes ni menjar a les 
instal·lacions. Únicament es permet el consum d’aigua per a la hidratació dels 
esportistes. 
 
Es recomana a les entitats esportives que les reunions tècniques de treball i/o 
coordinació es facin de forma telemàtica o en espais exteriors. Mentre duri la 
prohibició de realitzar reunions de més de 10 persones, no es podran celebrar 
reunions ni assemblees que superin aquest aforament.  
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ÚS DELS VESTIDORS 
 

Es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes, prioritzant, 
especialment per als casos de proximitat, que s’accedeixi a la instal·lació ja 
canviat/da des de casa i es realitzi també al domicili la dutxa i canvi de roba 
posteriors a la pràctica de l’activitat esportiva. 
 
En el cas de fer-ne ús cal tenir en compte que l’aforament permès és de 3m2 de 
superfície de vestidor per persona, tant en espai de dutxa com en el de vestidor 
mateix. L’ajuntament senyalitzarà  l’espai de 1,5mx 1m separant aquestes zones 
amb 1 m de distància. 
 
En el cas de que es faci ús dels vestidors cada entitat esportiva vetllarà per evitar el 
creuament entre grups estables d’esportistes.  
 
Es recomana que en cas de fer-ne ús l’esportista estigui estrictament el temps 
necessari en el vestidor. 
 
Els lavabos dels vestidors només es poden utilitzar de forma individual llevat que 
l’usuari necessiti assistència.  
 
Abans d’entrar al vestidor i al sortir l’usuari/a s’ha de desinfectar les mans amb gel 
hidroalcohòlic.  
 
En el cas de menors d’edat només podrà accedir als vestidors una persona 
responsable de l’entitat esportiva. En cap cas els acompanyants dels infants. 
 
L’Ajuntament vetllarà especialment per la neteja i desinfecció dels vestidors. 
Prèviament a l’inici de les activitats i al finalitzar la jornada. En el cas d’un ús molt 
intensiu dels vestidors, conjuntament amb les entitats esportives, es programarà una 
neteja durant la jornada d’entrenament i/o competició. 
 
Es recomana portar una bossa o motxilla per guardar els objectes personals.  

 

 
PAUTES DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 
Es portaran a terme les següents pautes, en compliment a les recomanacions 
dictaminades pel Departament de Salut de la Generalitat: 
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Pautes de ventilació  
Es tindran en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al 
document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de 
concurrència humana.  
 
Sempre que sigui possible, es mantindrà una ventilació natural (obrir finestres i 
portes) per garantir una renovació del flux d’aire. En el cas d’aparells de 
climatització, no s’utilitzarà el circuit intern d’aire, sinó que s’agafarà aire de l’exterior. 
 
En el moment d’obertura de la instal·lació esportiva cal obrir les finestres per tal de 
facilitar la ventilació creuada i es mantindrà una hora després.  
 
Pautes generals de neteja i desinfecció a seguir en totes les fases 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. 
Es seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de 
concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de neteja i desinfecció en 
espais exteriors de concurrència humana.  
 
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 
actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les 
superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la 
seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o in activen els 
microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que 
s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús 
que indiqui l’etiqueta de cada producte.  
 
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en 
l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 
indiqui l’etiqueta de cada producte.  
 
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 
diferents tipus de desinfectants, com poden ser:  
 Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una 

concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé 
posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels 
lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de 
lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han 
de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.  

 Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol 
etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua 
(s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 
part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)  
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 Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que 
és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 
parts d'aigua.  

 
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 
autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.  
 
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar 
tovalloleta impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb 
alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a 
mínim 1 vegada al dia.  
 
Les entitats esportives seran les responsables de la neteja i desinfecció del material 
esportiu després de cada ús, seguint les pautes anteriorment esmentades. 
 
Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les 
mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit si no se’n 
fa una desinfecció després del seu ús.  
 
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són 

 Interruptors i timbres (aparell electrònic)  
 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
 Baranes i passamans, d’escales i ascensors  
 Taules  
 Cadires  
 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  
 Aixetes  
 Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir 

l’adequada higiene de mans en tot moment.  

 

Les entitats esportives col·laboraran en la neteja dels espais utilitzats. La neteja dels 

espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 

desinfecció 

 

 

COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ 

 
Als diferents equipaments esportius es col·locaran els següents cartells: 
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Tota la informació continguda en el present protocol serà comunicada a totes les 
entitats esportives i serà publicada al web municipal. 
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ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS I ESDEVENIMENTS 

ESPORTIUS 

 
Segons la normativa vigent es poden desenvolupar activitats competitives i 
esdeveniments esportius de caràcter competitiu sempre que es garanteixin les 
mesures de seguretat, higiene i distanciament entre esportistes previstes en el punt 
precedent així com complementàriament dictades a la Resolució SLT/1429/2020, de 
18 de juny, i aquelles Resolucions i Ordres que siguin dictades per l’autoritat 
competent. 
 
No obstant, atès que cal que els grups que participin en competicions estiguin 
realment estabilitzats (grups estables) i es garanteixi per part de l’entitat 
organitzadora la traçabilitat de tots els i les esportistes que en formin part es 
recomana iniciar competicions amb el calendari federatiu.  
 
Fora de l’organització federativa es poden fer competicions i/o esdeveniments. Per 
fer-ho serà imprescindible adoptar les mateixes mesures de prevenció, control i 
seguretat  i caldrà que l’entitat organitzadora elabori un protocol que garanteixi les 
mesures indicades. 
 
Tot organitzador de competicions o esdeveniments esportius haurà de preveure 
mesures de circulació de les persones assistents i esportistes que evitin les 
aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. A més, haurà disposar 
d’un protocol que vetlli per garantir la traçabilitat dels esportistes participants, eviti el 
de risc de contagi per COVID-19 i garanteixi les mesures previstes en el Pla d’acció 
pel desconfinament esportiu de Catalunya (SGEiAF). 
 
Les persones participants hauran de declarar responsablement que en 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 infectades. 
 
Qualsevol entitat esportiva que organitzi una competició o esdeveniment esportiu, 
dins o fora de l’organització federativa, haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament i haurà 
de preveure mesures de prevenció, control i seguretat així com garantir la traçabilitat 
dels esportistes participants. 
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ASSISTÈNCIA DE PUBLIC EN COMPETICIONS I ESDEVENIMENTS 

ESPORTIUS 

 
Per tal de mantenir el nivell de prudència i excepcionalitat del moment no es permet 
l’assistència de públic en els entrenaments esportius. 
 
Es recomana que es limiti al màxim la presència d’espectadors en tota mena de 
competicions esportives. 
 
En el cas d’assistència de públic a les competicions i esdeveniments esportius cal 
tenir en compte les següents condicions: 
 

 Cal respectar una distància de seguretat 1,5 m, equivalent a un espai de 
seguretat de 2,5 m2 per persona. 

 Cal considerar una ocupació màxima de les grades d’espectadors del 50% del 
total aforament permès. 

 No poden estar persones, a peu dret, a les zones comuns obstaculitzant el 
pas (passadissos de grada, escales, vestíbuls) 

 Com a referència cal considerar 1 persona per cada seient (1 metre en el cas 
de grades sense seient) i cal  deixar 3 seients lliures sense ocupar. 

 Els seients que no es puguin utilitzar seran degudament marcats per part de 
l’Ajuntament. 

 Caldrà sectoritzar els espais diferenciant espectadors locals i espectadors 
visitants. 

 Mitjançant cartells s’establirà un sistema d’accés, circulació i sortida per evitar 
l’aglomeració de persones en els creuaments i punts de més afluència: 

o Caminar per la dreta 
o Itineraris circulars per evitar creuaments 
o Diferenciar entrades i sortides sempre que sigui possible 
o Accedir a la filera de la grada per un costat i sortir per l’altre 

 Les persones assistents hauran de dur mascaretes i  mantenir el 
distanciament de seguretat interpersonal. 

 Sempre que es garanteixin els drets que poden afectar la protecció de dades 
de caràcter personal es recomana la presa de temperatura i el registre de 
dades de les persones assistents per part de l’entitat organitzadora de 
l’activitat esportiva, per tal de garantir la traçabilitat en cas de contagi. 

 

És responsabilitat de l’entitat esportiva organitzadora de la competició i/o activitat 

vetllar per a que el públic present compleixi amb les normes recollides en aquest 

protocol 
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DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID 

En el cas de presència de simptomatologia compatible amb la COVID, tant en 
ciutadania com en el personal municipal, se seguiran les indicacions sanitàries 
vigents en aquell moment 

 
 

DESIGNACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L’APLICACIÓ 

DE LES MESURES COVID 

L’Ajuntament de Montornès del Vallès designa com a persona responsable de 
l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes en el  
Pla Sectorial així com a la Resolució SLT/1429/2020, a les instal·lacions esportives 
municipals al/la cap de l’àrea de Ciutadania. Aquest responsable també serà 
l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari. 
 
Al mateix temps, les entitats esportives locals en el seu protocol específic, a més 
d’explicar com adeqüen la seva activitat a les mesures de seguretat, higiene i salut 
establertes a l’annex 1 del Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya  i a 
les establertes en el present protocol, hauran de designar un responsable que serà 
qui mantingui les interlocucions amb l’Ajuntament i vetllarà pel compliment de les 
mesures de seguretat i higiene específiques derivades de la situació d’emergència 
de salut pública ocasionada per la COVID-19. 

 

 

INCOMPLIMENT I VIGÈNCIA DE LES MESURES 

Les entitats esportives locals vetllaran en tot moment pel compliment del present 
protocol a les instal·lacions esportives municipals. 
 
L’incompliment greu d’aquest protocol per part de qualsevol entitat esportiva 
municipal pot suposar la revocació de l’autorització d’ús de totes les instal·lacions 
esportives municipals cedides. 
 
Aquest protocol podrà ser objecte de modificació durant el curs 2020-2021 en funció 
de l’evolució de la crisi sanitària provocada per la Covid i les normes aprovades per 
les autoritats sanitàries competents. 

 


