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1. NORMATIVA APLICABLE QUE REGULA LA FASE DE REPRESA  

o Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 

provocada per la COVID-19. 

o 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. 

o Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya (SGEiAF)  

 

2. REQUISITS PER PARTICPAR A LES ACTIVITATS 

D’obligatori compliment i molt importants: Els/les participants a les activitats, igual que tots els 

entrenadors, han de complir alguns requisits per a preservar la salut personal i dels demés participants.  

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.   

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors.   

• En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual 

la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de 

major risc enfront de la COVID-19. 

• Qualsevol altre que indiquin les autoritats sanitàries.    

Tots els jugadors /es així com entrenadors i delegats (tota persona federada) haurà de tenir al dia 

el seu portal del federat. On s’acceptarà la següent declaració COVID (Declaració auto 

responsable):  

DECLARO RESPONSABLEMENT  

I. Que no presento cap simptomatologia  del Coronavirus SARS-CoV-2 (febre superior o igual a 37 

graus, tos, malestar general, sensació de falta d’aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de 

coll, dolor  muscular o vòmits i diarrea) o amb qualsevol altres tipus d’infeccions. 

II. No haver estat positiu ni haver estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb 

simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament 

anteriors al de la signatura d’aquest document. 

III. Haver llegit els protocols i mesures informatives i de prevenció d’ higiene i seguretat disposats 

per l’organitzador de l’activitat i accepto complir responsablement, en la seva totalitat, amb les 

pautes que hi figuren, atenent-me així a la meva exclusió de l’activitat i/o instal·lació esportiva 

davant algun incompliment d’aquestes. 

IV. Em comprometo a informar als responsables de l’organitzador de l’activitat esportiva en cas 

de presentar símptomes, donar positiu o de l’aparició de qualsevol presumpte o confirmat cas 
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de COVID-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos 

responsables davant de qualsevol incidència. 

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les 

mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present 

document, el sotasignat atorga el consentiment exprés perquè la Federació tracti aquestes dades 

des del punt de vista mèdic i preventiu. 

Així mateix, es fa saber que amb aquesta acceptació d’aquesta declaració, declara conèixer les 

mesures específiques de protecció i higiene adoptades en la SGEiAF i la Federació Catalana de 

Futbol pel correcte desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança de les quals és 

obligatòria en l’activitat organitzada per la mateixa Federació o pels seus clubs afiliats. El 

compliment de les mesures esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels 

participants, amb total indemnitat de la Federació o el club organitzador dels contagis que en el 

seu cas es poguessin produir. 

 

3. PROTOCOL NETEJA I DESINFECCIÓ  
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• És molt convenient que la brigada municipal realitzi la desinfecció a fons d’espais 

transitables, graderia i accessos principalment, de forma periòdica.  

• Si es fan activitats escolars o lectives a la instal·lació el club no es fa responsable de la 

neteja i desinfecció dels espais utilitzats durant ni després del seu ús, previ a l’ús de la 

instal·lació per part dels jugadors/es del club.  

4. AFORAMENT A LA INSTAL·LACIÓ  

• L’aforament a la instal·lació serà limitat segons protocol municipal per evitar 

aglomeracions.  

 

• L’aforament màxim de la instal·lació (50% de l’habitual) serà de 225 persones entre tots 

els espais i zones, inclosa la graderia.  

5. CONTROL D’ACCESSOS:  

Control d’accés per restringir l’aforament i identificar possibles contagis.  

Es faran les sol·licituds d’accés en grup i acceptació de normes. Per a cada grup estable s’ha de 

fer una sol·licitud del responsable del grup (formulari de sol·licitud en grup) i individualment cada 

membre del grup ha d’omplir el formulari de sol·licitud individual, i adjuntar-les a la sol·licitud de 

grup. Sense l’autorització per part de l’Ajuntament no es podrà utilitzar la instal·lació. Per a totes 

les activitats s’ha d’identificar una 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. Aquest responsable també serà l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que 

sigui necessari. Des de l’Ajuntament s’entendrà que la persona responsable és aquella que ha fet 

la sol·licitud d’accés a la instal·lació.  

• Es demanarà col·laboració a les famílies per realitzar aquests controls d’accessos als dies 

d’entrenaments i partits, per tal de col·laborar com a agents implicats que són en el 

control i registre d’accés a la instal·lació.  

• Aquests registres seran confidencials i s’entregaran al club que serà qui els custodiarà, 

per tal de poder garantir la traçabilitat en el cas que fos necessari. 

• En cas de situacions conflictives en el control d’accessos es comunicarà a la policia local 
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perquè actuïn segons com escaigui fer-ho.    

• En els partits amistosos es sol·licitarà a l’equip contrincant un llistat acurat amb el públic 

/ acompanyants de l’equip visitant.  

• Els jugadors haurien d’accedir a la instal·lació 10 minuts abans de l’inici del seu 

entrenament, sent-ne molt puntuals. Si arriben tard hauran d’esperar a que la persona 

de la porta li prengui la temperatura i un cop dins la instal·lació demanar permís al seu 

entrenador per incorporar-se a l’entrenament.  

6. CIRCUIT DE CIRCULACIÓ PEL RECINTE ESPORTIU 

 

ENTRADA CONTROL 

ACCÉS 
SORTIDA 

DIFERENCIADA 

CARPES          

LOCAL 3-4 
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• La circulació al camp serà en una sola direcció.  

• L’entrada i la sortida serà diferenciada sense creuaments.  

• Hi haurà unes carpes reservades als equips (4) dos pels locals i dos pels visitants de pas 

exclusiu per jugadors/es i entrenadors.  

• A l’entrada es portarà a terme el control d’accés, aforament i temperatura.  

• Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació.  

7. MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS I NORMATIVA D’ACCÉS 

• Els vestuaris restaran tancats i no s’utilitzaran.  

• Tota activitat es realitzarà a l’aire lliure.  

• Els equips seran estables de convivència.  

• Hi haurà gel hidroalcohòlic i sabó als lavabos perquè en qualsevol moment en puguin fer 

ús. Així com a l’entrada de la instal·lació també hi haurà gel disponible.  

• Abans de cada partit i entrenament es prendrà la temperatura a tots els jugadors/es 

utilitzant un termòmetre digital, si es detecta algun participant amb febre (superior a 

37.3 C)  no podrà participar dels partits.  

• En el recinte esportiu el públic haurà de mantenir les distàncies de 1,5m com a mínim. A 

la zona de la graderia el públic assistent haurà de seure a les zones marcades amb una 

marca blanca i no fer-ho en totes aquelles que no estiguin indicades.  

• Els jugadors/es hauran de deixar les seves pertinences a les gàbies que hi haurà a 

l’exterior del camp, no utilitzaran els vestuaris per canviar-se, ja que hauran de venir 

canviats de casa.  

• Dins la instal·lació esportiva el públic haurà de portar la mascareta posada.  

• La terrassa del bar estarà a l’aire lliure amb les taules degudament separades. Després 

que se’n faci ús es desinfectarà el mobiliari utilitzat degudament amb productes 

desinfectants. Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels usuaris.    

• En els desplaçaments a fora de Sant Pol si s’utilitza transport amb autocar, serà obligatori 

l’ús de la mascareta en tot el trajecte per tots els usuaris del transport.   

• Es posaran missatges recordatoris de la normativa d’accés tant a les xarxes socials del 

club, com en els correus de comunicació interna amb els jugadors/es i les famílies.  

• Cada jugador tindrà la seva ampolla d’aigua individual, no es compartiran ampolles 

d’aigua ni n’hi haurà de col·lectives.  

• Es reduirà l’aforament de la infermeria de 7 a 3 lliteres, a més s’instal·laran cortines entre 

llitera i llitera i es procurarà que hi hagi el menys ús possible, limitant l’accés i registrant 

els usuaris.  

• Es mirarà d’evitar les tasques dins la sessió que hi hagi un contacte corporal molt alt entre 

els participants. 

• No es permetrà que els nens/es petits juguin al camp fora de la seva franja 

d’entrenament.  

• S’apostarà per la comunicació mitjançant les eines TIC, enlloc a les reunions presencials.  
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• Els monitors dels grups rebran informació específica d’aquest protocol i de les principals 

mesures a seguir. Els jugadors/es i les famílies en seran degudament informades.  

• Es compraran pitralls individuals per cada jugador enlloc de compartir els del club.  

• Qualsevol altre que indiquin les autoritats sanitàries.   

8. HORARIS D’ENTRENAMENTS 

• Els horaris d’entrenament enguany no s’encavalcaran tal com es feia anteriorment. Els 

grups de cada franja no podran entrar dins el terreny de joc fins que surtin els de la franja 

anterior.  

• La instal·lació s’obrirà a les 17h no a les 16:30h fet que no permetrà l’ús de la instal·lació 

lliure als nens i nenes que surten de l’escola Sant Pau i que habitualment utilitzaven la 

instal·lació com a zona d’esbarjo.  

• Els jugadors/es se situaran a la graderia (zona exclusiva de jugadors/es) i cada entrenador 

els ubicarà en una zona separada que serà el seu punt de trobada de la resta de grups.  

• Graella d’entrenaments temporada 2020-21: 

 

9. APLICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ:  

- El conserge del camp diàriament netejarà i desinfectarà la instal·lació amb aigua i lleixiu. 

Especialment en portes (poms), baranes i zones properes al terreny de joc com ara les 

banquetes i el barrat perimetral del camp. 

- Després de fer ús del mobiliari i un cop els participants abandonin la instal·lació es 

desinfectarà les zones de pas com són graderia i rampa.  
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- Si s’han utilitzat cadires o taules també es procedirà a la neteja d’aquest mobiliari a fons.  

- El lavabo estarà obert per tal que els usuaris en puguin fer ús, serà un espai d’especial 

importància pel que fa a la seva neteja i desinfecció.  

- El material de joc es desinfectarà i rentarà cada cop que se n’hagi fet ús.  

- L’entrada i sortida al camp serà per dues portes diferents, hi haurà cartellera específica. 

S’entrarà per la porta “blanca” ubicada a la cantonada del camp i se sortirà per la porta 

de la tribuna, situada a la zona central.  

- Hi haurà gel hidroalcohòlic per cada grup de convivència per tal que en puguin fer ús 

quan els calgui.   

- S’utilitzarà quan sigui necessari un missatge sonor per megafonia recordant la normativa 

específica, mitjançant el següent missatge:  

“Atenció si us plau!  

Es recorda que degut a la situació de la COVID-19 és obligatori complir les següents 

normatives:  

Cal mantenir la distància de seguretat d’un mínim de 1,5m de distanciament social.  

L’ús de mascareta al recinte esportiu és obligatòria excepte pels jugadors/es en el moment 

dels partits.  

L’aforament a aquesta instal·lació és limitat.  

És obligatori seguir les indicacions dels cartells i de la megafonia pel correcte 

desenvolupament de l’activitat.  

El club es reserva el dret d’admissió i expulsió del recinte a aquelles persones que no 

compleixin amb les normatives d’accés.   

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.” 

 

10. PROTOCOL ESPECÍFIC SOBRE ÚS I DESINFECCIÓ 

• ESPAIS DEL MPAL. SOT DEL BAGUENY:  

• Terreny de joc sintètic de gespa artificial 

• Vestuaris: estaran tancats sense accés excepte situacions excepcionals.  

• Lavabo: desinfecció després de l’ús pels responsables d’higiene i/o el conserge 

del camp. Especialment de poms, pica i zones on hi pugui haver contacte.  

• Graderia: Un cop acabada l’activitat serà desinfectada, fregant-la amb aigua i 

lleixiu.  

• Terrassa, cadires i mobiliari: Es desinfectaran amb aigua i lleixiu fregant-les bé 

amb un drap, especialment les superfícies de contacte.  

• Rampa d’accés i portes: Es netejarà bé les baranes de la rampa, el terra i les 

portes especialment les d’accés al camp.  

• Tanques i baranes perimetrals: Es netejaran amb una motxilla ruixadora amb una 

solució especial.  
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• Zones pròximes del camp banquetes:  Es netejaran amb deteniment 

especialment les zones de banquetes on els nens si assenten.  

• Banquetes: desinfecció després dels partits amb una solució alcohòlica 

desinfectant.  

• UTILLATGE AT.C. SANT POL:  

• El material d’utillatge bàsicament està compost per (pitralls, pilotes).  

• Els pitralls: No seran intercanviats entre els usuaris durant l’activitat. Els jugadors 

en tindran un d’individual per tota la temporada.  

• Pilotes: S’incidirà que la pilota es toca amb el peu, no s’agafa amb la mà per evitar 

possibles vies de contagi. Un cop es finalitzi la sessió es ruixaran amb la ruixadora 

amb el preparat especial per tal de desinfectar-les. 

11. FITXA TÈCNICA DELS PRODUCTES QUE S’UTILITZARAN:  

• Gel Hidroalcohólico Soft 5L 

Su uso asegura una limpieza e higiene en profundidad sin necesidad de agua ni secado. Formulado 

para 

limpiar las manos sin aclarado. Fabricado en España por laboratorio farmacéutico. 

Características: 

• Formato de 100 ml. 

• De aspecto semidenso e incoloro. 

• pH entre 5.8-6.3 

• 70% de alcohol etílico. 

Fórmula INCI: 

• ALCOHOL DENAT, AQUA, ISOPROPYL 

• ALCOHOL, GLYCERIN, CARBOMER 

• SODIUM HYDROXIDE. 

Modo de empleo:USO EXTERNO. 

• Aplicar una pequeña cantidad en las manos y frotar hasta su completa absorción.  

• No utilizar sobre piel irritada o heridas abiertas. 
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Precauciones: 

• Inflamable. Contiene alcohol. 

• No ingerir. 

• Utilizar y conservar alejado de cualquier llama o chispa.  

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Evitar el contacto con los ojos. 

DESINFECTANTE MULTIGIENIC HA 500ml 

Desinfectante desengrasante con actividad bactericida y fungicida idóneo para la limpieza de 

todo tipo de superficies en contacto con los alimentos. 

• Registro de plaguicidas: 12-20/40-06425 Ha 

• Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias 

• Desinfecta eliminando todos tipos de suciedad de todos los lugares de trabajo 

Producto de mantenimiento y limpieza de uso general. Líquido. Uso en la industria alimentaria. 

Desinfección de contacto: superficies y equipos mediante pulverización del producto puro. 

Producto para uso profesional. 

COMPOSICIÓN QUIMICA: 100 g del producto contienen: CLORURO DE ALQUIL DIMETIL BENCIL 

AMONIO g 0,500, BIFENIL- 2- OL g 0,032. Excipientes y disolventes csp g 100,000. 

COMPOSICIÓN: Tensioactivos no iónicos, Etilen diamino tetraacetato (EDTA) y sus sales < 5%. 

Contiene: desinfectantes. 

(*) Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes 

químicos. Ensayo cuantitativo de superficíe no porosa para la evaluación de la actividad 

bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la 

industria, en el hogar y en la colectividad. La aplicación del producto en la industria alimentaria 

para uso en desinfección de contacto: superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia 

de alimentos. 

Dilución  

Listo para usar. Antes de usar, léase detenidamente la etiqueta. 
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12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB COVID 

-Si hi ha un nen/a d'un equip que ha donat positiu --> cal que tot l'equip estable es confini 14 dies 

i que cada un avisi al seu CAP per tal de fer la PCR. L'equip estable caldrà quarantena de 14 dies. 

En cas de algun dels jugadors/es surti positiu, caldrà seguir amb la quarantena i fer estudi de 

contactes a través del seu CA 

- Si algun convivent d'un jugador/a dóna positiu --> és el jugador que es contacte i per tant, només 

el jugador haurà de fer quarantena. Com a contacte estret al jugador se li haurà de fer la PCR i en 

cas de ser positiu si que caldria que l'equip fes la quarantena 

-Si saben que hi ha un positiu en l'equip que han jugat un partit el cap de setmana. --> en aquest 

cas caldria veure si el jugador positiu ha jugat, perquè en cas de que hagués sigut suplement, no 

hauria tingut contacte amb cap dels nostres jugadors. Si hagués jugat, caldria estar emetent als 

símptomes dels jugadors i 

consultar-ho amb el CAP. 

 

1. A l’infant amb 
símptomes se li posa una 
mascareta quirúrgica i se’l 
separa de la resta de 
companys/es en un lloc 
còmode i ventilat 
acompanyat per un/a 
monitor/a fins la recollida 
de la família.  
2. Els infants de la seva 
unitat de convivència i la 
persona monitora del grup 
completaran la jornada, 
mantenint la separació 
amb la resta de grups.  
3. S’informa via correu 
electrònic a les famílies 
dels infants de la unitat de 
convivència.  
4. El dia següent, els 
infants de la unitat de 
convivència (i la persona 
monitora d’aquell grup) es 
quedaran a casa en espera 
de resultat.  
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5. A l’arribada del resultat:  
 

a. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona monitora del grup) 
poden reprendre l’activat.  

 
b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels serveis sanitaris 

(els infants de la unitat de convivència i la persona monitora del grup hauran de seguir 
en quarantena fins a completar 14 dies). 

 

• La persona de referència a contactar en relació al protocol i qualsevol incidència que se’n 

derivi serà el president del club Jordi Sauleda Carreras.  
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13. CARTELLS QUE ES PENJARAN A LA INSTAL.LACIÓ  
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	 Gel Hidroalcohólico Soft 5L
	Su uso asegura una limpieza e higiene en profundidad sin necesidad de agua ni secado. Formulado para limpiar las manos sin aclarado. Fabricado en España por laboratorio farmacéutico.
	Características:
	 Formato de 100 ml.
	 De aspecto semidenso e incoloro.
	 pH entre 5.8-6.3
	 70% de alcohol etílico.
	Fórmula INCI:
	 ALCOHOL DENAT, AQUA, ISOPROPYL
	 ALCOHOL, GLYCERIN, CARBOMER
	 SODIUM HYDROXIDE.
	Modo de empleo:USO EXTERNO.
	 Aplicar una pequeña cantidad en las manos y frotar hasta su completa absorción.
	 No utilizar sobre piel irritada o heridas abiertas.
	Precauciones:
	 Inflamable. Contiene alcohol.
	 No ingerir.
	 Utilizar y conservar alejado de cualquier llama o chispa.
	 Mantener fuera del alcance de los niños.
	 Evitar el contacto con los ojos.
	DESINFECTANTE MULTIGIENIC HA 500ml
	Desinfectante desengrasante con actividad bactericida y fungicida idóneo para la limpieza de todo tipo de superficies en contacto con los alimentos.
	 Registro de plaguicidas: 12-20/40-06425 Ha
	 Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias
	 Desinfecta eliminando todos tipos de suciedad de todos los lugares de trabajo
	Producto de mantenimiento y limpieza de uso general. Líquido. Uso en la industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos mediante pulverización del producto puro. Producto para uso profesional.
	COMPOSICIÓN QUIMICA: 100 g del producto contienen: CLORURO DE ALQUIL DIMETIL BENCIL AMONIO g 0,500, BIFENIL- 2- OL g 0,032. Excipientes y disolventes csp g 100,000.
	COMPOSICIÓN: Tensioactivos no iónicos, Etilen diamino tetraacetato (EDTA) y sus sales < 5%. Contiene: desinfectantes. (*) Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficíe no ...
	Dilución  Listo para usar. Antes de usar, léase detenidamente la etiqueta.


