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PAUTES BÀSIQUES D’ADAPTACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES QUE ES DESENVOLUPIN 

A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS A LES 

MESURES DE PREVENCIÓ PER LA COVID-19. 

 

Amb motiu de la situació actual generada per la Covid-19, i tenint en compte les condicions 

d’excepcionalitat previstes per la resolució SLT/2094/2020, de 24 d’agost, pels municipis de 

Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès i seguint  les recomanacions establertes 

per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, des del Patronat Municipal d’Esports 

s’estableixen les pautes mínimes (fins no disposar dels protocols definitius) d’obligat 

compliment,  en relació a les activitats esportives que es desenvolupin a les Instal·lacions 

Esportives Municipals. 

 

1. Entrenaments 

• Es faran grups estables d’entrenament.  

• No es podran barrejar els grups d’entrenament. 

• Per tal de garantir el control de la traçabilitat, cal portar un registre diari de tots els 

participants en les activitats. Tots els participants, o bé els seus tutors legals,  

hauran d’haver signat la corresponent declaració responsable. 

• Les entitats esportives han de presentar davant del PME la declaració responsable 

d’activitat en relació al protocol de prevenció per a la Covid-19. 

• No està permès l’ús dels vestidors, per tant els/les esportistes han de venir canviats 

de casa. 

• Els/les esportistes hauran de canviar-se el calçat (com a mínim en les instal·lacions 

cobertes) en el moment d’entrar a la pista, camp, i/o espai esportiu. 
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• S’ha d’habilitar una “taula/estació” d’higiene amb gel hidroalcohòlic per a la higiene 

i desinfecció de mans dels esportistes a l’entrada i la sortida de cada espai esportiu. 

• S’habilitaran accessos independents per les entrades i sortides sempre que sigui 

possible. 

• Respectar la senyalització específica de mesures COVID-19 en relació als espais i les 

circulacions a les instal·lacions. 

• L’ús de la mascareta es obligatòria per entrar i sortir de les instal·lacions esportives, 

tan sols no s’utilitzarà en el moment de fer pràctica esportiva. 

• Els entrenadors i/o responsables de les activitats hauran de portar la mascareta en 

tot moment. 

• Caldrà que els/les esportistes es desinfectin amb gel les mans abans de la pràctica 

esportiva i es recomanable que també ho facin després. 

• Caldrà preveure l’ús de material esportiu exclusiu i no compartit per cada grup 

estable/equip d’entrenament. Aquest material s’haurà de desinfectar abans i 

després d’haver-se utilitzat. 

• Tota l’activitat esportiva serà a porta tancada fina a nova ordre, és a dir, els pares, 

mares, familiars... NO podran accedir a les instal·lacions. D’aquesta manera evitem 

aglomeracions i augmentem les condicions de seguretat de les instal·lacions atès 

que no és possible garantir que es faci una actuació de desinfecció cada cop que 

aquestes s’utilitzen. 

 

2. Partits amistosos: 

A més de les pautes establertes pel entrenaments caldrà tenir en compte:   

• Només podran accedir a les instal·lacions els/les jugadors/es, entrenadors/es, 

delegats/des, personal tècnic auxiliar (fisio, etc..), àrbitres, auxiliars de taula, 

cronometradors, dos membres de la junta directiva i el personal de les 

instal·lacions. També hi podran accedir personal de l'Ajuntament i/o PME per fer 

comprovacions. En cap cas, i fins a nou avís, està permesa la presència de públic.  

Tots els assistents i participants, a excepció dels jugadors quan estiguin jugant, i dels 

entrenadors quan hagin de donar instruccions sempre que mantinguin la distància, 

hauran de portar la mascareta posada. 
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• En els partits de categoria sènior, està permès la utilització de vestidors només per 

canviar-se i en cap cas per dutxar-se, tot i que es recomana que no s’utilitzin. En 

aquest cas, i sempre que sigui possible, es prioritzarà que els vestidors s’utilitzin al 

50% del seu aforament, és  a dir, que un mateix equip/grup de convivència es 

divideixi en dos subgrups utilitzant dos vestidors.   

També caldrà presentar davant del PME declaració responsable expressa on, a més de 

garantir el protocol de prevenció de la Covid-19,  es faci constar: 

• Declaració responsable de compliment dels requeriments establerts pel PME en 

cada moment, en relació a limitació/restricció de l’aforament de les instal·lacions.  

 

• Declaració responsable del compliment dels protocols federatius i/o dels Consell 

Esportius, en relació a la celebració de competicions i/o partits amistosos. 

 

 

3. Compliment d’aquestes pautes 

Les entitats esportives de les Franqueses del Vallès que siguin usuràries de les Instal·lacions 

Esportives Municipals seran les responsables de garantir en tot moment el compliment de 

les mateixes. 

L’incompliment d’aquestes pautes podrà suposar la revocació de l’autorització d´ús de les 

Instal·lacions esportives municipals. 

 

4. Vigència d’aplicació d’aquestes pautes: 

Des del Patronat Municipal d’Esports s’està treballant en establir un protocol definitiu,  
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l’esborrany del qual ja es va trametre a totes les entitats esportives per a la seva revisió i/o 

aportacions. Quan estigui revisat i validat ja es donarà a conèixer.   

Mentrestant, i a partir de que siguin comunicades a totes les entitats esportives, seran 

d’aplicació les pautes mínimes establertes en aquest document que també podran ser 

modificades i/o revisades en funció de l’evolució de la pandèmia i de les indicacions que 

puguin establir les autoritats competents.  Qualsevol canvi es comunicarà oportunament. 

 

Les Franqueses del Vallès, 2 de setembre de 2019 

 

Montse Vila i Fortuny 

Regidora d’Esports 



 

 
 
 PROTOCOL PREVENCIÓ LA COVID-19 

ANNEX 3:  FULL DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITAT MENORS D’EDAT ( menys de 18 anys) 

 
 

Nom i cognoms / Raó social:        

DNI/CIF  Telèfon 1    Telèfon 2                                                                              
  CP__________E-mail:_____________@____________________ 
 

Declaro responsablement que: 

El meu fill/a _______________________________ amb DNI/NIE____________________________________________ 

 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat. 

3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré d’accedir 
a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, 
informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir 
responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment 
d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 
en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol 
incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives organitzades 
per l’entitat esportiva [Nom de l'entitat esportiva]_________________, signo la present declaració de responsabilitat i 
consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 
Signatura  
 
 

Les Franqueses del Vallès a _____ de _______ de 2020. 

 

 
 
 

 

 



 

 
 
 PROTOCOL PREVENCIÓ LA COVID-19 
 

ANNEX 2:  FULL DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITAT MAJORS D’EDAT 

 

Nom i cognoms / Raó social:        

DNI/CIF  Telèfon 1    Telèfon 2                                                                              
  CP__________E-mail:_____________@____________________ 
 
 

Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat. 

3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré d’accedir 
a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, 
informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir 
responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment 
d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 
en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol 
incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives organitzades 
per l’entitat esportiva [Nom de l'entitat esportiva], signo la present declaració de responsabilitat i consento 
explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 

Sí autoritzo sol·licitud, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l’única finalitat 

d’aquesta. 
 
 

Signatura, 

 
 Les Franqueses del Vallès,  d  de 20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


