
 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT i HIGIENE EN EL PAV3 
DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL FONDO DE 

LES CREUS  DURANT LA FASE DE REPRESA 

 

Us comuniquem els criteris a seguir amb l’objectiu de prevenir qualsevol contagi de la 
covid-19 durant la realització de les diferents activitats físiques (entrenaments, 
competicions federades i altres,...) en el PAV3 del complex esportiu municipal Fondo 
de les Creus.. 

Us exposem les següents consideracions bàsiques i no exclusives de caràcter 
organitzatiu: 

1. Cada entitat haurà d’identificar una persona responsable de l’aplicació de les 
mesures organitzatives i de protecció individual. Aquest responsable també serà 
l’interlocutor amb la regidoria d’esports i autoritat sanitària en cas que sigui 
necessari. 
 

2. Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la 
distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m per activitats estàtiques, 5 m 
caminant i 10 m corrent. 
 

3. En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre 
persones, la pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i 
permanents. Als efectes del present, s’entendrà com a grups estables i 
permanents, aquells grups d’esportistes que de forma continuada , hagin tingut 
contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat 
la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el període d’estabilització del 
grup, és a dir 14 dies. 
 

4. Les persones que participin en activitats esportives organitzades 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 afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement 
en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu.   
 

5. Davant d’un cas positiu de la Covid-19 per part d’un esportista, entrenador o 
membre de l’entitat, caldrà comunicar-ho urgentment a la regidoria d’esports i 
activar totes les mesures sanitàries pertinents. 
 

6. Cada entitat haurà de disposar i actuar d’acord amb un protocol propi que 
contempli les normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja i desinfecció 
material esportiu), així com mesures d’organització interna i de protecció dels 



 

participants, personal tècnic en base a les mesures dictades per les autoritats 
sanitàries (presa de temperatura corporal, gels hidroalcohòlics, control de 
dades de les persones que accedeixen a l’equipament esportiu...). 
 

7. Els entrenaments que es practiquin en la pista del pavelló, no superarà la 
capacitat establerta, incloses les persones entrenadores, delegats i altres. 
 

8. No es podrà fer ús de les fonts d’aigua. 
 

9. S’utilitzaran solucions hidroalcohòliques en els equipaments esportius. 
 

10. Tot esportista i públic farà ús de les mascaretes de manera permanent per a 
tota la instal·lació a excepció del temps d’entrenaments o competició. 
 

11. Els esportistes hauran de canviar-se de calçat a l’entrar al camp d’entrenament. 
 

12. L’entitat esportiva serà l’encarregada dels accessos d’entrada i sortida i de 
l’aforament de l’equipament esportiu, respectant totes les mesures de seguretat 
e higiene establertes.  
 

13. ENTRENAMENTS: 
a) Per la realització d’entrenaments, estarà prohibit l’accés de públic.  
b) Seguint la recomanació de la Secretaria General de l’Esport i de 

l’Activitat Física al sector esportiu català en relació a l’inici i 
desenvolupament de la temporada esportiva 2020/2021 d’acord amb les 
últimes mesures per a la contenció de la Covid-19, en la qual 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. Es comunica que 
pels entrenaments esportius no es podrà fer ús dels vestuaris. 

c) Com es recomana que l’entrada i sortida dels esportistes sigui per 
accessos diferenciats; en el cas del PAV3 del complex esportiu municipal 
Fondo de les Creus, farem que les entrades i sortides siguin de la 
següent forma: 

 Esportistes que entrenen a la PISTA A:  accediran a 
l’equipament esportiu per la porta d’emergència de pista (porta 
groga) i per sortir serà per la mateixa porta.   

 Esportistes que entrenen a la PISTA B:  accediran a l’equipament 
esportiu per la porta d’emergència lateral (al costat de les 
calderes), aniran pel passadís que condueix al passadís de peus 
nets dels vestuaris i d’aquí aniran a la pista per l’entrada del 
costat dels WC de pista. Per sortir serà el mateix recorregut 
però a la inversa.  

 Esportistes que entrenen a la PISTA C: accediran a l’equipament 
esportiu per l’entrada del carrer que dóna accés a les oficines de 



 

les entitats, accediran a la grada i agafaran les escales per baixar 
vestuaris i aniran pel vestuari C1 o C2, que dóna accés directe a 
la pista. Per sortir serà el mateix recorregut però a la inversa. 

 Per motius de seguretat i de traçabilitat dels grups, els accessos i 
sortides de la pista d’entrenament ha de ser independents entre 
les tres pistes transversals, la qual cosa és importantíssim 
respectar els accessos assignats. 
 

14. PARTITS: 
a) Està permesa l’entrada de públic; el qual s’haurà d’ubicar en les zones 

permeses de la grada. En el cas del PAV3, hi haurà un espai lliure cada 
dos metres.  

b) En els casos de partits, es podran fer ús de vestuaris: 
 Sempre i quan es pugui garantir la seva neteja i desinfecció. 
 Es donarà prioritat d’ús de vestuaris, als equips de fora del 

municipi i en segon terme als equips locals.  
 En el cas que es faci ús dels vestuaris, es garantirà una superfície 

d’ús de 3m2 per persona, tant en espai de dutxa com en el 
vestuari mateix. 

c) L’accés a l’equipament esportiu durant els partits, com també es 
recomana que l’entrada i sortida dels esportistes sigui per accessos 
diferenciats; en aquests cas, farem el següent:  

 Equips que realitzin partits: accediran a l’equipament esportiu 
per la porta d’emergència lateral (al costat de les calderes), 
aniran pel passadís que condueix al passadís de peus nets dels 
vestuaris i d’aquí aniran a la pista per l’entrada del costat dels 
WC de pista o als vestuaris si ho tenen assignats pel partit. Per 
sortir serà el mateix recorregut però a la inversa.  

d) Per evitar aglomeracions en les entrades, sortides dels esportistes i en 
la grada, com a màxim es podran realitzar dos partits a la vegada en les 
pistes transversals.  

e) L’entitat serà l’encarregada de netejar i desinfectar entre partit i partit, 
els bancs, marcador, taula d’anotació i barana davant de les banquetes i 
altres a considerar, a més a més del material esportiu.  

 

Us comuniquem que aquestes consideracions bàsiques són d’obligatori compliment; 
l’incompliment de dites normatives pot produir el revocament del vostre permís d’ús 
dels equipaments esportius municipals per la temporada 2020 - 2021. 

  

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
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