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Pla d’obertura dels equipaments municipals d’Olèrdola i  
protocol d’ús per part de les entitats municipals 

 
Introducció.  
 
L’ajuntament d’Olèrdola és un municipi amb diversos equipaments municipals i un teixit associatiu 
ampli, divers i actiu. És per això, que cal implementar un Pla d’obertura dels equipaments 
municipals, per garantir la correcta la cessió de les instal·lacions i establir un mecanisme pel 
correcte funcionament de les tasques d’higiene i control.  
 
Les informacions i mesures que recull aquest protocol són vàlides a la data de la seva presentació, 
però l’evolució de la pandèmia i de les decisions dels governs per fer-hi front varien amb molta 
rapidesa, per la qual cosa, se seguirà l’evolució de la pandèmia i de les noves normes que puguin 
sorgir. Les empreses i agrupacions que promouen les arts escèniques i musicals són 
organitzacions complexes a causa de la multiplicitat de funcions que duen a terme. Això fa que la 
redacció del pla hagi de comprendre una casuística elevada que, en molts casos, evolucionarà 
sotmesa als canvis en les successives fases de la desescalada.  
 
A partir de les 00.00h del 19 de juny de 2020, comença a tot Catalunya l’etapa de la represa. 

Aquesta nova etapa implica que la ciutadania ha d'adoptar 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 ha d'adoptar les següents mesures de bàsiques de protecció individual i 
col·lectiva: 

 Higiene freqüent de mans. 

 Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb 
la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls). 

 Manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els 
contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió. 

 Distància física interpersonal de seguretat  

 Ús obligatori de mascareta.  

 Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats. 

 Ventilació correcta dels espais tancats. 

 Neteja i desinfecció de les superfícies. 

 

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat 
econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic. 

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el 
sistema públic de salut. 
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A continuació, s’estableix el Protocol d’ús de les instal·lacions municipals, per un bon ús de les 
instal·lacions municipals, a seguir pel seu bon ús i respecte a les condicions que estableix la 
normativa per tallar els factors de transmissibilitat del virus.  
 
Un total de 4 passos són els que seran d’aplicació en el moment de la cessió i ús dels equipaments 
municipals d’Olèrdola.  
 

A. Establir els paquets de mesures de seguretat i condicions generals, per garantir la salut, 
seguretat i higiene per a la pràctica als equipaments municipals d’Olèrdola.  

 
B. Comunicar al conjunt d’entitats d’Olèrdola el protocol d’ús de les instal·lacions, per tal 

que siguin coneixedors de les mesures a prendre a nivell individual de cada integrant o 
participant de l’activitat.  

 
C. Instar a sol·licitar els equipaments amb tota la informació i la màxima previsió. 

 
D. Autoritzar les cessions individualment a raó de les condicions sol·licitades, adaptades, si 

s’escau prèvia declaració responsable.  
 
 
 
 
PRIMER.- Establir els paquets de mesures de seguretat i condicions generals, per garantir la 
salut, seguretat i higiene per a la pràctica als equipaments municipals d’Olèrdola.  
 
Consideracions prèvies 
 

- Caldrà tenir present la premissa que sempre que es pugui es realitzaran els actes, 
trobades i esdeveniments a l’aire lliure, o bé, de forma telemàtica.  

 
- Els locals que preferiblement s’usaran seran, a raó de la seva superfície:  

  
o MOJA, Local Sant Jaume (sup. sala 350 m2): aforament màxim 140 persones. 

o SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA, Local Rossend Montané (sup. sala 258 m2): 

aforament màxim 103 persones. 

o SANT PERE MOLANTA, Gatzara (sup. sala 69 m2): aforament màxim 27 

persones. 

 
MESURES PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS (pràctica cultural i esportiva) 

 
1. Mesures informatives i de prevenció COVID-19 

 
1.1. Disposar visiblement panels i infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques 

i essencials establertes pel departament de salut i ministeri de salut, als diferents 
equipaments.  

1.2. Cal designar una persona responsable de l’entitat, que vetlli pel compliment del protocol 
de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, i vigili el seu compliment.  
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1.3. Qualsevol activitat ha de guiar-se pel principi de minimització de risc. Per tant, tota 
activitat que comporti risc associat així com alta concentració de persones s’han d’evitar 
fins haver superat amb èxit totes les fases del desconfinament. 

 
2. Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 
 

2.1. Realitzar les tasques de neteja, desinfecció i control lliure de SARS-CoV2. 
2.1.1. L’entitat usuària de l’equipament haurà de netejar i desinfectar abans i/o després 

de l’ús l’espai, parant especial atenció als següents elements:  
 A l’entrada dels participants a l’activitat, se’ls disposarà de solucions a les 

plantes de les sabates o bé, estora desinfectant.  
 Interruptors i timbres (aparell electrònic) 
 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors 
 Botoneres dels ascensors (aparell electrònic) 
 Baranes i passamans, d’escales i ascensors 
 Taulells i mostradors 
 Taules - Cadires, especialment en les zones d’espera 
 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 
 Telèfons - Grapadores i altres utensilis d’oficina 
 Comandaments a distància 
 Aixetes  
 Altre material usar per l’entitat, sigui propi o cedit per l’ajuntament.  

2.1.2. L’ajuntament realitzarà les neteges i desinfeccions del terra i dels serveis.  
 

2.2. Caldrà ventilar la instal·lació 10 minuts abans i després de la realització de l’activitat.  
 

2.3. Hi haurà gels hidroalcohòlics a cada equipament. Caldrà vetllar pel seu bon ús.  
 

2.4. Cal garantir el distanciament de seguretat de 2 metres entre les persones que 
desenvolupin qualsevol pràctica esportiva o física a la instal·lació. En el cas d’altres 
activitats, hi haurà l’aforament calculat a raó de 2,5m2 per persona, respectant la distància 
de seguretat entre persones d’1,5m.  
 

2.5. Caldrà evitar l’ús d’entrades en paper, butlletes de sorteig o d’altre element que necessiti 
de ser intercanviat.  

 
2.6. Intentar mantenir les portes obertes per tal d’evitar que moltes persones toquin les 

manetes o tiradors. 
 

2.7. Cal evitar els assecadors de mans i cabells de vestidors o de lavabos per mitjà de 
dispositius d’aire calent. S’han de garantir l’ús de mitjans mecànics i d’un sol ús.  

 
2.8. Disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors 

i qualsevol altre material d'un sol ús.  
 

2.9. En el cas d’habilitar els lavabos la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte 
en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també 
es permetrà la utilització per la seva acompanyant.  
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2.10. En el cas que es determini, s’assignaran serveis / lavabos per a cada entitat, minimitzant 
els focus de propagació. I si convé, s’assignarà un servei / lavabo per cada grup.  

 
2.11. Prohibir qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part de la 

instal·lació esportiva, especialment zona de vestidors i dutxes.  
 

2.12. Cal tenir a disposició i utilitzar detergents així com productes de lleixiu o desinfectants 
per a les rutines de neteja, sempre en condicions de seguretat. 
 

2.13. Mantenir un control de la higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions i material 
esportiu de forma habitual i constant d’acord amb l’ús massiu que se’n pugui fer.  

 
3. Mesures de salut i seguretat  

 
3.1. És altament recomanable el control de temperatura dels usuaris abans d’accedir a les 

instal·lacions.  
 

3.2. Cal prohibir la pràctica esportiva i l’accés a la instal·lació a tota persona simptomàtica 
(Febre >37,3ºC o símptomes respiratoris).  
 

3.3. Esglaonar els horaris d’entrada i sortida 
 
 

MESURES PER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

1. Mesures informatives i de prevenció COVID-19 
1.1. Disposar visiblement panels i infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques 

i essencials establertes pel departament de salut i ministeri de salut, als diferents 
equipaments.  

1.2. Cal designar una persona responsable de l’entitat, que vetlli pel compliment del protocol 
de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, i vigili el seu compliment.  

1.3. Donar a conèixer els aforaments permesos, tant als espais d’ús comú, com als serveis 
així com recordatoris de les mesures generals a prendre: mascareta, rentat de mans i 
distància.  

1.4. Qualsevol activitat esportiva o pràctica d’activitat física ha de guiar-se pel principi de 
minimització de risc. Per tant, tota activitat que comporti risc associat així com alta 
concentració de persones s’han d’evitar fins haver superat amb èxit totes les fases del 
desconfinament. 

1.5. Indicar els itineraris d’entrada i sortida a l’equipament, per evitar aglomeracions.  
1.6. Facilitar, en el cas que sigui possible, espais de circulació en zones comunes d’espais, 

instal·lacions i equipaments esportius per a minimitzar la proximitat de les persones en 
els seus desplaçaments dins de les mateixes.  

1.7. Atendre les mesures de pràctica esportiva descrites en el present adequant les diferents 
fases de desconfinament progressiu en funció de la territorialitat i la densitat de població 
segons el municipi, regió o zona adscrita.  

1.8. Advertiment de l’ús obligatori de mascareta quirúrgica i de conductes d’higiene 
respiratòria.  

1.9. Advertiment que l’accés del públic es pot limitar d’acord amb les indicacions de distància 
de seguretat i aforament màxim vigents en cada cas.  
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2. Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

2.1. Tota instal·lació, equipament o espai esportiu on es desenvolupin activitats de caràcter 
esportiu i/o físic, per tal de ser oberta al públic, haurà de realitzar les oportunes tasques 
de manteniment, desinfecció i control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment 
a totes les mesures sanitàries i d’higiene que adopti el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i/o el Ministerio de Sanidad segons correspongui.  

2.2. Cal tenir a disposició de tothom qui accedeixi a tota instal·lació on es realitzi pràctica 
esportiva o d’activitat física de solucions hidroalcohòliques a l’entrada de cada instal·lació.  

2.3. Cal garantir el distanciament de seguretat de 2 metres entre les persones que 
desenvolupin qualsevol pràctica esportiva o física a instal·lacions, equipaments o espais 
esportius.  

2.4. Cal extremar les mesures d’higiene de les instal·lacions i espais de pràctica esportiva tant 
per persones usuàries com de la pròpia instal·lació, especialment en els espais de 
pràctica d’activitat.  

2.5. Evitar la identificació “digital o tàctil” per entrar a qualsevol instal·lació o espai per a la 
pràctica de l’activitat física i l’esportiva.  

2.6. En el cas d’instal·lacions indoor/cobertes, cal realitzar tasques de ventilació constant i 
permanent a tota instal·lació esportiva.  

2.7. Intentar mantenir les portes obertes per tal d’evitar que moltes persones toquin les 
manetes o tiradors. 

2.8. Cal evitar els assecadors de mans i cabells de vestidors o de lavabos per mitjà de 
dispositius d’aire calent. S’han de garantir l’ús de mitjans mecànics i d’un sol ús.  

2.9. Disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors 
i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma 
freqüent, i al menys un cop a el dia.  

2.10. En el cas d’habilitar els lavabos la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte 
en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també 
es permetrà la utilització per la seva acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i 
desinfecció dels esmentats lavabos, el més sovint com sigui possible.   

2.11. Prohibir qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part de la 
instal·lació esportiva, especialment zona de vestidors i dutxes.  

2.12. Cal tenir a disposició i utilitzar detergents així com productes de lleixiu o desinfectants 
per a les rutines de neteja, sempre en condicions de seguretat. 

2.13. Tenir a disposició material d’higiene i prevenció per les persones que ho requereixi, 
especialment per a tècnics/ques, entrenadors/es personals, entrenadors/es i monitors/es 
esportius, arbitres i tutors de joc, fisioterapeutes, recepcionistes, ...  

2.14. Mantenir un control de la higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions i material 
esportiu de forma habitual i constant d’acord amb l’ús massiu que se’n pugui fer.  

2.15. En el cas que s'utilitzin uniformes o roba de treball, es procedirà al rentat i desinfecció 
diària dels mateixos, havent rentar-se de manera mecànica en cicles de rentat entre 60 i 
90 graus centígrads. En aquells casos en què no s'utilitzi uniforme o roba de treball, les 
peces utilitzades pels treballadors en contacte amb usuaris, també hauran de rentar-se 
en les condicions assenyalades anteriorment.  

 
3. Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

3.1. Cal prohibir la pràctica esportiva i l’accés a la instal·lació esportiva a tota Persona 
simptomàtica (Febre > 37,3ºC o símptomes respiratoris,...).  
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3.2. Cal facilitar, sempre que sigui possible i d’acord amb les recomanacions de l’autoritat 
competent, el control de temperatura dels usuaris abans d’entrar a tota instal·lació, espai 
o recinte esportiu. 

3.3. Cal facilitar, d’acord amb els criteris i els procediments establerts per l’autoritat 
competent, la possibilitat d’efectuar testos de control i prevenció fora de centre hospitalari 
als esportistes, tècnics i ciutadania usuària d’instal·lacions esportives. 

3.4. Cal advertir i posar en coneixement de les persones que tinguin la voluntat d’accedir a 
una instal·lació esportiva, que si s’ha estat en contacte estret amb una persona afectada 
per la COVID-19, encara que amb símptomes lleus, ha d’abstenir-se d’accedir a la 
instal·lació esportiva un mínim de 7 dies, així com participar de les activitats esportives o 
físiques, i seguir el protocol d’actuació referit pel seu centre sanitari. 

3.5. Esglaonar els horaris d’accés a instal·lacions esportives per evitar una alta concentració 
de persones. Sens perjudici del compliment de les fases de desconfinament establertes, 
es recomana que una vegada s’hagi assolit la nova normalitat no es superi mai els 2/3 
del l’aforament d’un espai delimitat.  

 
SEGON.- Comunicar al conjunt d’entitats d’Olèrdola el protocol d’ús de les instal·lacions, per 
tal que siguin coneixedors de les mesures a prendre a nivell individual de cada integrant o 
participant de l’activitat.  
 
TERCER.- Instar a les entitat inscrites al Registre municipal d’entitats, que sol·licitin els 
equipaments municipals, a raó de les següents condicions:  

 
- Caldrà formular la petició com a mínim amb 15 d’antelació, i la informació que es descriu 

a continuació serà contingut mínim obligatòria a emplenar:  
o Activitat a desenvolupar 
o Local sol·licitat 
o Data, horari d’inici i de finalització (Caldrà indicar si hi ha entrades i sortides entre 

aquests horaris) 
o Aforament previst 
o Material sol·licitat (tipologia i quantitat) 
o Edats de les persones participants 
o Personal vinculat a l’organització de l’acte/activitat  

 
- Cada entitat haurà de designar un responsable d’ús de les instal·lacions, pel que haurà 

de signar una declaració responsable.  
 
 

QUART.- L’ajuntament autoritzarà individualment les peticions i assignarà l’equipament i les 
tasques de neteja que pertoquin per a cada petició.  

 
 
 
Les mesures descrites en aquest protocol s’estableixen en caràcter general i 
complementàriament als protocols dictats per les autoritats competents, especialment en 
matèria de salut pública, així com aquelles ordres ministerials que puguin regir en cada 
cas segons les diferents fases del desconfinament.  


