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DECLARACIÓ DE RESPONSABLE PER A LES SOL·LICITUDS 
D’ACCÉS ALS EQUIPAMENTS  ESPORTIUS MUNICIPALS 

 
 
 
Dades del declarant 
 

ENTITAT ESPORTIVA  

CIF/NIF  

Nom del responsable  

Càrrec  

DNI del responsable  

Adreça electrònica  

Telèfon contacte (mòbil)  

 
 
 
Directrius generals per al personal que accedeixi a 
l’equipament esportiu municipal: 
 
L’Ajuntament de Banyoles informa del següent:  
 

1. Cal que les entitats sol·licitants acompleixin el que estableix el Pla d’acció pel 
desconfinament esportiu de Catalunya, aprovat pel Comitè tècnic del Pla 
PROCICAT, en data 29 de juny de 2020. 

2. Cal respectar la distància interpersonal de seguretat: 1,5 m o el seu equivalent 
de 2,5 m2 de superfície. 

1.1. GRUPS ESTABLES: en cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar 
les activitats esportives mitjançant grups estables, que són aquells que, de forma continuada, 
hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva. Cal tenir en compte el següent: 
a) Contacte habitual demostrable del col·lectiu durant un mínim de catorze dies, sense que cap 

membre hagi presentat simptomatologia COVID-19, o bé que no hagi estat en contacte amb 
cap persona que hagi contret la malaltia. Serà responsabilitat de les persones que es 
reconeguin com a contacte habitual i què, com a tal, disposin de dades de localització mútues. 

b) En ambdós casos caldrà que s’adoptin les mesures necessàries per evitar la generació de 
riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests 
riscos, i adoptaran les mesures de protecció individual i col·lectiva descrites en el punt 
anterior. 

2. Cal utilitzar la mascareta o els equips de protecció individuals adequats pel nivell 
de risc. 

3. Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó (o solucions hidroalcohòliques) de 
manera freqüent i sempre abans d’accedir a l’equipament i abans d’abandonar-
lo. 
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4. Cal garantir les mesures per poder identificar i facilitar la traçabilitat dels 
contactes, en cas que es produeixi algun cas positiu de la Covid-19.  

5. Totes les persones que no realitzin pràctica esportiva (entrenadors, delegats, 
directius, etc) aniran sempre amb mascareta. 

6. Els usuaris accediran a la instal·lació preparats per a la pràctica esportiva 
(indumentària pertinent i una motxilla per guardar les seves pertinences 
personals), ja que els vestidors i dutxes romandran tancats. 

7. Abans d’accedir a la pista/terreny de joc de les instal·lacions cobertes serà 
obligatori el canvi del calçat de carrer per calçat esportiu. 

8. L’ús dels lavabos de les instal·lacions serà individual.  
9. En tot moment, caldrà complir l’aforament autoritzat i/o previst en cada 

instal·lació esportiva, especialment durant la celebració de partits en què s’haurà 
de vetllar per: 
a. El control d’accessos (entrada i sortida) a fi d’evitar aglomeracions. 
b. Diferenciar amb claredat les vies d’accés i de sortida al recinte. 
c. Dur a terme un registre acurat dels assistents i/o preassignació de localitzats. 
d. L’acompliment de les normes de seguretat i higiene del públic assistent, 

especialment l’ús de la mascareta, la higiene de mans i el distanciament 
interpersonal que es pot suprimir en cas que es tracti d’un grup de convivència 
habitual (per exemple, els membres d’una mateixa família). 

 
 
 
Declaració de responsable: 
 
La persona que representa l’entitat que fa l’activitat a l’equipament esportiu 
municipal declara sota la seva responsabilitat que: 
 

 Ha llegit amb detall i entès les informacions contingudes en l’annex del Pla 
d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya, aprovat pel Comitè tècnic 
del Pla PROCICAT, en data 29 de juny de 2020. 

 Accepta les condicions que es detallen en el Pla de contingència i seguretat 
dels equipaments esportius municipals – Fase de represa i es compromet a 
seguir els protocols corresponents per a la implementació de les mesures 
personals d’higiene, seguretat i prevenció obligatòries dels participants a 
l’activitat i a fer-les extensives als membres de l’entitat esmentada 
anteriorment.  

 Ha elaborat un protocol adaptat a l’activitat esportiva que desenvolupa 
l’entitat, que inclou també la previsió nomenar una persona responsable que 
vetlli pel compliment de les mesures previstes en aquest Pla de contingència 
i seguretat dels equipaments esportius municipals, així com de la gestió 
(actuació i comunicació) de possibles casos sospitosos d’infecció. 

 Vetllarà perquè els responsables de cada grup estable d’esportistes compleixin 
amb allò que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya 
quant a mesures de seguretat i higiene.  

 S’ha verificat que, en la data d’inici de la pràctica esportiva, aquest personal 
que integra l’entitat (esportistes, entradors, voluntaris, directius, etc.): 

 no presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 i s’ha establert 
un mecanisme de seguiment.  

 no conviu o ha estat en contacte directe estret amb positiu confirmat 
o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a l’inici de 
l’activitat esportiva. 
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 Accepta que l’Ajuntament de Banyoles emprengui les actuacions necessàries 
si apareix un cas positiu de Covid-19, d’acord amb el que indiquin les 
autoritats sanitàries en cada moment (*). 

 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
Lloc i data:      
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Informació sobre protecció de dades 

(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garanties dels drets digitals) 
Responsable del Tractament. Ajuntament de Banyoles, amb domicili al Passeig de la Indústria, 25 17820 
Banyoles - Tel. 972 57 00 50 i adreça electrònica: ajuntament@banyoles.org 
Finalitat. Prevenció de risc de contagis de la malaltia COVID19 a en la realització de la pràctica esportiva als 
equipaments esportius municipals.  
Base legal. Interès públic essencial. Protecció d’un interès vital d’usuaris de l’activitat esportiva i treballadors. 
Compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en relació a la protecció de la salut dels treballadors. 
Termini de conservació. Fins 30 dies després de la celebració de l’activitat.  
Exercici de drets. D’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves 
dades de caràcter personal, adreçant la seva petició personalment a l’OAC de l’ajuntament, presentant un escrit 
al Registre General o en el Registre Electrònic a través de la Seu electrònica a https://seu.banyoles.cat/. En tot 
cas té dret a presentar una reclamació davant de la APDCAT https://apdcat.gencat.cat/ca/inici sempre que ho 
consideri oportú. 

 


