PLA DE CONTINGÈNCIA POLIESPORTIU MUNICIPAL I CAMP DE FUTBOL
Atès que per Decret 63/2020, de 18 de juny, el President de la Generalitat aprovà la
situació de nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID19 i
l'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.
Atès que per resolució de l’alcaldia 393/2020, de 4 de juny es va aprovar el Pla de
Contingència de l’Ajuntament de Constantí per a un retorn de forma segura a la feina
presencial davant la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, i que l’apartat
tercer de la resolució establia “En relació amb els serveis la prestació dels quals
encara no s’ha restablert, l’Ajuntament acordarà reprendre l’activitat i l’obertura dels
equipaments municipals d’acord amb el que disposi en cada moment la normativa
vigent i les autoritats sanitàries, regulant, en el seu cas, les especificitats
corresponents per al personal adscrit als mateixos. Els recursos humans d’aquests
serveis es disposaran en la forma i modalitat que resulti necessària per materialitzar la
recuperació, atenent a les fases establertes pel Govern de l’Estat i a les etapes i forma
de reincorporació presencial progressiva que indiqui el Pla de contingència.”
Aquest annex II del Pla de contingència de l’Ajuntament de Constantí per a una
tornada progressiva i segura a la feina presencial respecte al personal adscrit a les
instal·lacions del poliesportiu municipal, segons les indicacions efectuades pel servei
de prevenció de riscos d’aquest Ajuntament, amb incorporació d’obligacions de
comportament per part del personal i per part dels usuaris, que es consideren
necessàries com a mesures de prevenció sanitària.
Les mesures sanitàries que inclou aquest pla seran extensives per a l’ús del Camp de
Futbol, que encara que no hi hagi personal adscrit, compta amb la presència d’usuaris
i clubs.
Es preveu que inicialment l’horari de les instal·lacions del Poliesportiu i amb la finalitat
de poder portar a terme tasques de neteja i desinfecció, s’estableixi de 9 a 14.30 hores
i de 16 a 20,30 hores. Els esportistes i/o usuaris hauran de deixar lliure les
instal·lacions 15 minuts abans de l’hora de tancament.
El horari de les instal·lacions del Camp de Futbol serà de 8 a 14 hores i de 17 a 23
hores.
Accions generals
 Tot el personal adscrit al servei esportiu, així com els responsables de les
entitats, clubs i les empreses contractades ha de realitzar la formació específica
sobre la COVID-19 per garantir la seva seguretat i la de les persones usuàries.
 Tot el personal disposarà dels EPIs mínims obligatoris en funció de les seves
tasques i competències.
 Adequació dels llocs de treball físics de tot el personal, per garantir tant la seva
integritat així com la dels abonats/usuaris.
 Neteja i desinfecció profunda de les instal·lacions mitjançant l’empresa de
neteja o personal propi utilitzant per a això productes homologats, fent especial
atenció als elements i zones d'ús comú.
 Senyalització i delimitació a totes les instal·lacions, per assegurar en tot
moment les circulacions de forma segura (recorreguts dirigits per senyalètica

de colors).
 A la zona de recepció on hi hagi atenció al públic, es realitzarà un marcatge de
seguretat per garantir una distància de 1,5 metres entre persones usuàries
 Totes les instal·lacions tindran penjats cartells en lloc visible per informar i
recordar l'obligació de complir les mesures d'higiene i protecció establertes per
l'autoritat sanitària contra la Covid-19, amb especial èmfasi en la recomanació
de rentat freqüent de mans durant l'estada a les instal·lacions.
 Revisió de tots els filtres de l’aire condicionat i inclusió en el protocol de
desinfecció per evitar la propagació del virus
 Tractament de les instal·lacions per la legionel·la.
 Reforçament dels diferents espais d’ús per part d’abonats i usuaris amb
elements de seguretat segons necessitat (rotllos de paper, papereres,
polvoritzadors amb desinfectant i dosificadors de mans amb hidrogel).
 Adaptació del control d’accés a les instal·lacions per part dels usuaris,
desactivant el sistema de ditada digital.
 La zona de bar no es podrà utilitzar fins que s’indiqui expressament per part de
l’Ajuntament. Es retiraran totes les taules i cadires.
 La zona de vestidors serà d’us restringit.
 No es podrà accedir a la zona de grades.
 Es destinaran i senyalitzaran WC destinats a l’ús d’usuaris i d’entitats.
 El personal de l’Ajuntament disposarà d’un espai d’ús exclusiu individual per
poder canviar-se i dutxar-se, així com deixar els seus objectes personals. A
aquest espai únicament es permetrà l’accés del personal de neteja.
Accés a les instal·lacions per part d’entitats i clubs
 Les entitats / clubs que utilitzin les instal·lacions seran responsables de
controlar la temperatura, mitjançant termòmetre d’infrarojos, de tota persona
que accedeixi a la instal·lació. En el cas que alguna persona tingui una
temperatura superior a 37,2 º, no se li permetrà accedir als recintes esportius.
Els casos positius se’ls recomanarà que contactin amb el telèfon d'atenció a la
COVID-19 o amb el seu centre d'atenció primària i seguir les seves indicacions.
 Per poder fer ús de les instal·lacions esportives municipals cada club o entitat
haurà d’obtenir la corresponent autorització d’ús i presentar tots els documents
signats del Compromís de Responsabilitat dels seus esportistes. (Annex 1)
Només podran accedir els esportistes que vagin a realitzar l’activitat. L’accés
s’ha de fer de forma ordenada mantenint en tot moment la distància de
seguretat. S’ha d’evitar que l’entrada d’un grup coincideixi amb la sortida d’un
altre. Els esportistes hauran d’entrar a la instal·lació just en el moment d’accedir
a la pista o zona de joc, no podran estar tombant per la instal·lació. A l’espai
exterior també s’haurà de respectar la distància de seguretat.
 Cada entitat o club, a través de document signat pel president/a i secretari/a,
haurà de designar un coordinador de l’activitat a les instal·lacions, que a tots
els efectes serà el responsable davant del personal municipal, quan així es
requereixi. I és qui haurà de complir i fer complir tota la normativa en matèria

sanitària.
 Es destinarà una zona senyalitzada per cada club o entitat, i no es podrà envair
l’espai destinat per altres usos o esportistes.
 El personal adscrit a la instal·lació controlarà les entrades i sortides, que es
realitzin en ordre i mantenint la distància de seguretat. Els diferents club o
entitats hauran de complir amb les directrius i els recorreguts establerts a les
entrades i sortides.
 Tothom que accedeixi a les instal·lacions haurà d’haver-se canviat les sabates
o sabatilles del carrer.
 Serà obligatori accedir a la instal·lació amb mascareta, que només es podrà
treure a l’hora de realitzar l’activitat física
 El club haurà de comunicar quina serà l’assistència màxima per cada
entrenament i per hora d’utilització.
 No es podran fer entrenaments de contacte. S’ha de garantir en tot moment la
distància de seguretat.
 Els clubs marcaran quina serà la durada de l’entrenament, i sempre es
comptabilitzaran per hores senceres.
 Es recordarà amb cartells en diferents espais de pas la importància de mantenir
la distància de seguretat , així com orientar la circulació sempre per la dreta.
 Per poder complir amb l’aforament permès, no es podrà accedir a la instal·lació
fins que no hagi sortir el grup anterior. No es podrà esperar a ningú al rebedor
de la instal·lació, l’espera sempre serà a l’exterior i mantenint les distàncies de
seguretat.
 El club serà responsable de desinfectar el material que utilitzi cada esportista.
Es recomana no compartir material.
 A l’acabar cada torn d’entrenament, un responsable del club haurà de
desinfectar i passar mopa per la zona que els esportistes hagi utilitzat,
procurant que aquesta sempre sigui la mateixa.
Respecte als usuaris de classes dirigides i de la zona del gimnàs
 L’assistència a classes i ús de la zona de gimnàs es farà per cita prèvia.
 Per poder fer ús de les instal·lacions esportives municipals cada esportista
haurà de signar una declaració responsable en matèria de prevenció sanitària.
(Annex 2)
 Els usuaris de gimnàs i classes dirigides accediran al recinte a través de la
porta principal, i la seva sortida es realitzarà per una porta diferent destinada a
tal efecte.
 Abans de l’accés al recinte, a l’àrea destinada a recepció, els usuaris
s’identificaran i se’ls hi prendrà la temperatura per garantir que no tenen més
de 37,2º.
 Tothom que accedeixi a les instal·lacions, i abans de l’activitat, haurà d’haver-se
canviat les sabates o sabatilles del carrer. Per a tal fi, s’habilitarà a l’entrada del
recinte unes bancades.

 A l’entrada hi haurà un dispensador de gel per rentar-se les mans abans
d’entrar i al sortir
 Es recordarà amb cartells en diferents espais de pas la importància de mantenir
la distància de seguretat , així com orientar la circulació sempre per la dreta.
 Serà obligatori accedir a la instal·lació amb mascareta, que només es podrà
treure a l’hora de realitzar l’activitat física
 Cada usuari/a portarà de casa una tovallola neta, així com la beguda que
necessiti consumir, que serà personal e intransferible.
 No es permetrà l’ús d’estris, material o màquines, sense fer ús de la tovallola.
 Els usuaris hauran de venir canviats de casa. En el cas que sigui
imprescindible canviar-se a la instal·lació, no es podrà deixar la roba a la vista i
s’haurà de dipositar dins una bossa de plàstic, que es dipositarà en un espai
habilitat per al mateix.
 Els usuaris hauran de gestionar una cita per activitat que es vulgui realitzar.
Després l’usuari haurà d’abandonar les instal.lacions. Es permetrà un màxim de
dos activitats continuades (màxim 1 hora per servei)
 El número màxim d’usuaris en cada classe serà de 10 persones.
Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia
compatible amb COVID19
En cas d’aparició de símptomes en un esportista posteriorment a haver utilitzar les
instal·lacions, l’esportista o el club/entitat ho haurà de comunicar immediatament al
personal del centre esportiu
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:
 No assistir al centre
 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.
 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible al
Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Constantí i a la direcció del
centre
 Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus
possibles contactes.
Aquest annex complementa el Pla de Contingència per la tornada segura a la feina dels
empleats públics de l’Ajuntament de Constantí, aprovat per resolució de l’alcaldia
393/2020, de data 4 de juny de 2020, el qual es considerar d’aplicació en tot allò que no es
reguli en el present annex.

ANNEX I (COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT PER A ESPORTISTES D’ENTITATS
I CLUBS) USUARIS MENORS D’EDAT
Nom de l’esportista:..........................................................................................
Data de naixement: ...... /....... /.........
DNI: .................................
Mitjançant aquest document, jo.........................................................................declaro
que he estat degudament informat, que la decisió d'utilitzar les instal·lacions esportives
per
part
del
meu
fill/a
menor
d’edat................................................................................és fruit d'una decisió personal,
amb la que he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de la
pràctica de l’esport al costat dels riscos per a la seva salut que comporta l'actual
situació de pandèmia.
 Manifesto que no tenim coneixement que hagi estat en contacte amb persones
infectades en els darrers 14 dies, no ha tingut símptomes com ara tos, febre,
alteracions del sabor ni olfacte, ni és persona pertanyent als col·lectius de risc.
 Manifesto que se li han explicat les mesures que ha de tenir en compte per a
reduir els riscos i sé que els responsables de les instal·lacions no poden
garantir la plena seguretat en les instal·lacions en aquest context.
 Autoritzo als responsables de l’entitat /club a fer un control de temperatura
abans d'accedir a la instal·lació.
 Es
compromet
a
seguir
les
directrius
……………………….......................on exerceix l’activitat.

del

Club/Entitat

 Entén el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i és conscient de les
mesures que cal adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física,
mascareta respiratòria, rentat de mans freqüent i romandre a casa de manera
prioritària.
Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció́ de que el
meu fill/a faci ús les instal·lacions esportives, assumint personal i individualment les
conseqüències i responsabilitats.

Signatura
Nom i cognoms pare/mare:
DNI pare/mare:
Data:

ANNEX II (COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA I
PER A L’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE CONSTANTI)
Jo,......................................................................................................................................
..amb
DNI
............................................
i
data
de
naixement
........................................................ mitjançant aquest document, declaro que:
 He estat informat, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió d’utilitzar les
instal·lacions esportives, amb la finalitat de mantenir la meva preparació física o
esportiva, és fruit d’una decisió personal, amb la que he pogut valorar i
ponderar conscientment els beneficis i efectes de l’entrenament, al costat dels
riscos per a la meva salut que comporta l’actual situació de pandèmia.
 Manifesto no haver estat en contacte amb persones infectades en els darrers
14 dies, no tenir símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte,
ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc.
 Manifesto que he estat adequadament informat de les mesures que haig de
tenir en compte per a reduir els riscos i sé que els responsables de les
instal·lacions no poden garantir la plena seguretat en les instal·lacions en
aquest context.
 He estat informat i advertit sobre els riscos que podria sofrir si contrac la
malaltia COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria
comportat no sols per a la meva salut, sinó també a la dels altres.
 Autoritzo als responsables designats a fer un control de temperatura abans
d'accedir a la instal·lació.
 Em comprometo a seguir les directrius marcades per l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Constantí a les instal·lacions esportives, d’acord amb les
indicacions de les autoritats sanitàries, què conec degudament.
 Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID-19, i sóc conscient de les
mesures què he d’adoptar per reduir la probabilitat de contagi: ús de
mascareta, distància física i rentat de mans freqüents.
 Accepto que aquest document tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2020.
Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de fer ús de
les instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les
conseqüències i responsabilitats .

Lloc i data de la signatura:

