
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROTOCOL CME DE MESURES DE PREVENCIÓ HIGIENICOSANITÀRIES     PER A L’ÚS  
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS FRONT A LA COVID-19 PER A LA TEMPORADA

20-21 – USUARIS LLIURES / PARTICULARS / LLOGUERS

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
1. Pavelló Poliesportiu

• Rocòdrom
• Esquaix

2. Ciutat Esportiva
• Camp de futbol-7

3. Pista atletisme

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA PER A ELABORAR AQUEST PROTOCOL CME

NORMATIVA AUTONÒMICA DE REFERÈNCIA PER A L’ELABORACIÓ D’AQUEST PROTOCOL

• RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de
modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny,
del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19.
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf

• RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per
a  l’adopció  de  les  mesures  establides  en  l’acord  del  Consell  Interterritorial  del  Sistema
Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19. 
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf

PROTOCOL CME TEMPORADA 2020-21

1. FLUXOS  DE  PERSONES  –  ASSIGNACIÓ  D’ACCESSOS  AL  RECINTE  ESPORTIU  –  
ENTRADES I SORTIDES
S’estableixen accessos diferents en funció dels espais esportius a utilitzar i portes d’entrada
i sortida diferenciades per evitar aglomeracions.
PAVELLÓ POLIESPORTIU

• Rocòdrom
◦ Porta entrada – porta lateral consergeria
◦ Porta sortida – porta principal

• Esquaix
◦ Porta entrada – porta lateral consergeria
◦ Porta sortida – porta posterior junt a pistes esquaix

CIUTAT ESPORTIVA
• Accés a camp 1-2 i camp 3 – entrada i sortida des de l’aparcament de dalt

PISTA ATLETISME
• Porta entrada i sortida – porta lateral
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Procediment de CONTROL DE SEGURETAT:
Tots els usuaris de clubs tenen que seguir els següents passos:

• Gel hidroalcohòlic per a la neteja de mans a l’entrar. Tots els accessos disposen de
dispensadors de gel hidroalcohòlic.

• Neteja de sabatilles a les catifes. 
• Control d’usuaris. Cada usuari que accedir al recinte es té que enregistrar.

 Pavelló P. – obligatori pas per control de consergeria
 Ciutat E. - el conserge s’adreçarà al camp per controlar usuaris
 Pista –  obligatori anotar dades a la  llista d’entrada,  a  la  tauleta de la  porta

lateral

2. AFORAMENT                                                                                                                                      
El  complex  té  els  següents  aforaments en  funció  dels  espais  esportius,  on  el  CME
determina una superfície de 25 m2 per persona:
Pavelló Poliesportiu

• Rocòdrom - màxim de 10 usuaris/es
• Pista esquaix - màxim de 2 usuaris/es

Ciutat Esportiva
• Camp futbol-7 - màxim de 20 usuaris/es

Pista Atletisme
• Carril de terra - màxim de 20 usuaris/es

3. HORARIS                                                                                                                                                    
Els horaris seran els següents: 
Pavelló Poliesportiu - De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 22:00 hores
Ciutat Esportiva - De dilluns a divendres 20:30 a 22:00 hores
Pista Atletisme - De dilluns a divendres de 7:00 a 18:00 h. (no conserge) i 18:00 a 21:00 h.

4. PROTOCOL AUTORITZACIÓ ÚS LLIURE / PARTICULAR - TEMPORADA 2020-21  
Pavelló Poliesportiu i Ciutat Esportives – activitats amb pagament de taxa
1. Reserva  espais.  Els  usuaris  interessats  s’han  d’adreçar  al  CME  per  consultar  la

disponibilitat d’espais puntuals o per a tota la temporada. 
NOVETAT! Quan  la  nova  web  de  reserves  del  CME estigui  operativa  es  podrà  la
consulta, reserva i el pagament dels espais esportius a través del mateix tràmit.

2. Abonar el pagament de la taxa. 
3. NOVETAT! Tots els usuaris que facen ús de les instal·lacions esportives municipals de

Vinaròs han  rebre el protocol CME front a la Covid-19 de la temporada 2020-21 i
signar  la  declaració  responsable.  La  declaració  signada  serà  vàlida  per  a  tota  la
temporada. 

4. Fets els anteriors tràmits ja són usuaris autoritzats. Tot i això, en cada accés al recinte
o activitat programada s’ha de controlar els assistents, amb les llistes de control.

              

                       Pl.  Parroquial, 12 · 12500 Vinaròs · Telèfon 964 407 700 · Fax 964 407 701 · A/e info@vinaros.org



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. NETEJA I DESINFECCIÓ – material ús individual                                                           
La neteja i desinfecció de tots els espais es realitzarà diàriament en repetides ocasions.
Els usuaris obligatòriament han de fer la neteja i desinfecció del seu material esportiu 
abans d'accedir al recinte (pilotes, raquetes, sabatilles, etc.)

6. NORMATIVA D’ÚS PER PART DELS USUARIS                                                                  
Els  usuaris  del  recinte  esportiu  tindran  que  tindre  en  compte  la  següent  normativa
específica de les Instal·lacions Esportives Municipals:
GENERAL BÀSICA
1. DISTANCIA  DE  SEGURETAT. Respectar  les  distancies  de  seguretat  de 1,5  metres

sempre que siga possible.

2. MASCARETES. Obligatori ús de mascareta en tot el recinte, excepte quan es comence
l’activitat física. 

3. CONTROL ACCÉS
• Tothom ha d’accedir i sortir del recinte per les portes assignades.
• Tothom ha de passar el control de seguretat: neteja de peus i mans.

▪ Hi haurà dispensador de gel a totes les entrades.
▪ Se recomana la neteja de mans periòdica amb gel hidroalcohòlic. 
▪ Es  recomana  als  usuaris  que  no  vinguen  amb  les  sabatilles de  pràctica

esportiva ficades. Que se les fiquen al recinte i que  es netegen abans de cada
entrenament.

• S’han d’evitar les aglomeracions en els accessos.
• Els usuaris han de fer el control diari d’usuaris a les activitats on quede anotat els

esportistes assistents. 
• Es demana mínim moviment i ús dintre del recinte.

4. VESTIDORS
• NO s’autoritza l’ús de vestidors als usuaris particulars i lloguers
• Es recomana als esportistes que vinguen canviats de casa, ja que no poden fer ús

dels vestidors, ni per a canviar-se.

5. ALTRES
• Important:  puntualitat en l’horari d’entrenament. Entrada màxim al recinte 5-10

minuts abans de l’activitat. 
• Prohibit beure aigua de les aixetes dels serveis.
• Els serveis estan operatius, però es recomana el mínim ús.
• No compartir beguda. Cadascú haurà de portar-se-la de casa.
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6. PLA DE CONTINGÈNCIA  
Es demana als usuaris, que si tenen símptomes compatibles amb la Covid-19, que NO
vinguen a l’activitat ni accedisquen a la instal·lació esportiva. 
En cas que, durant la sessió d’entrenament un/a  esportista  inicie símptomes (tos,
febra, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats pel personal del centre, se la
portarà a un espai separat. El conserge de cada instal·lació indicarà cada espai.
Es facilitara una mascareta quirúrgica per l’esportista i un altra per a la persona adulta
que la cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors. 
La sala per a ús individual deu ser escollida prèviament, pròxim a un servei, deurà
comptar amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb doble bossa, on
tirar la mascareta i mocadors d’un sol ús. 
Es  notificarà a la família que deurà contactar amb el seu centre de salut o con el
telèfon de referència 900300555, per a que s’estudie el seu cas.

7. FALTES I SANCIONS  
Es consideren faltes greus, motiu de sanció = suspensió entrenaments:

▪ No respectar els accessos assignats
▪ No passar el control de seguretat
▪ No dipositar EPIS (mascaretes o guants) a les deixalles habilitades = sanció molt greu

= una setmanes sense entrenaments

NOTA FINAL: Recordem que  és  una  SITUACIÓ EXCEPCIONAL,  que  requerix  d’unes  mesures de

seguretat  molt  grans  i  complexes per  poder  obrir  el  recinte.  Els  conserges amb  l’objectiu  de

garantir la seguretat i les normes estaran molt vigilants, i en cas que NO es complisquen, el CME

podrà ANULAR l'autorització i TANCAR tot el recinte.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ PROTOCOL CME DE MESURES DE

PREVENCIÓ HIGIENICOSANITÀRIES FRONT A LA COVID-19  

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS   - TEMPORADA 2020-21      

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC  / DIRECIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA  / INSTALACIÓN DEPORTIVA

EXPOSO: 

Que com a  usuari de les instal·lacions esportives municipals de Vinaròs per a la temporada 2020-21,
compresa entre els mesos de setembre de 2020 a juny de 2021, i conforme al Protocol CME de mesures
de prevenció higienicosanitàries front a la Covid-19.

DECLARO:

I. Que he rebut i llegit el Protocol de mesures de prevenció higienicosanitàries portades a terme per
l’Ajuntament de  Vinaròs  –  Consell  Municipal  d’Esports  (CME)  front  a  la  Covid-19  per  a   totes  les
instal·lacions  esportives  municipals,  on  es  determinen  tots  els  protocols  d’ús  de  cada  instal·lació  i
mesures de prevenció que devem aplicar per a fer ús de la mateixa.

II.  Que  accepto com a usuari  de  la  instal·lació  esportiva municipal,  el  protocol  i  totes  les  mesures
detallades en aquest document.

III. Que assumeixo tota la responsabilitat de l’ús de les instal·lacions esportives municipals de Vinaròs,
atenent a que l’Ajuntament de Vinaròs – Consell  Municipal d’Esports (CME) compleix amb totes les
mesures de prevenció higienicosanitàries front a la Covid-19.

IV.  Que no presento cap símptoma de la Covid-19  (febra igual o superior a 37.5 graus, tos, malestar
general, sensació de falta d’aire, pèrdua del gust, dolor de cap, fatiga, dolor de coll,  dolor muscular,
bomits, diarrea) o qualsevol altre tipus d’infecció, i en cas contrari, no accediré al recinte esportiu.

V. No ser positiu ni haver estat en contacte estret amb alguna persona amb simptomatologia probable
o confirmada per infecció de Covid-19 en els 14 dies anteriors a la firma d’aquest document.

VI. Que sóc conscient que les mesures de prevenció poden variar al llarg de la temporada 2020-21, per
adaptar-se  a  la  situació  canviant  de  la  Covid-19,  tant  a  la  Comunitat  Valenciana  com a  Espanya,  i
acceptaré qualsevol modificació que aplique el CME en els seues protocols atenent a les resolucions o
decrets de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la generalitat Valenciana o el govern de
l’estat.

Signatura representant entitat / Firma del representante de la entidad:

                                                                     

Data / Fecha:                       de                                      de 
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