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1-INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document planteja la proposta de la U.E. Vilassar de Mar sobre el Pla d’acció de tornada a 
l’activitat física en futbol durant els entrenaments i partits de competició, basant-nos en el 
document de la Generalitat del Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya. 
 
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-
esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf 
 
Es detallaran els protocols d’entrenament i competicions sobre: 
 

 Entrades i sortides de la instal·lació esportiva 
 Vestuaris 
 Aforaments 
 Desinfeccions de les zones i materials 
 Sobre els grups i la seva traçabilitat 

 
Aquest document va dirigit a totes les persones implicades amb l’entitat i que accedeixin a la 
instal·lació esportiva, ja siguin esportistes, treballadors del Club i Ajuntament i equips 
participants a la competició de la FCF. 
 
  
 
2-ENTRENAMENTS 
 
Mesures preventives i de protecció durant els entrenaments dels equips de futbol i cossos tècnics 
de la U.E. Vilassar de Mar. 
 
2.1 Protocol d’entrades i sortides de la Instal·lació 
 

1. S’habilitaran diferents entrades a cada un dels camps per tal d’evitar aglomeracions. 
D’aquesta manera els equips que tinguin entrenament a la mateixa hora no coincidiran ni 
a l’entrada ni a la sortida de l’entrenament. 

2. Tota persona que accedeixi a les instal·lacions haurà de portar mascareta i s’haurà de 
rentar les mans amb solució hidroalcohòlica. 
La mascareta serà obligatòria per als jugadors/es i només es podrà treure quan comenci la 
seva activitat física. En cas d’estar a la banqueta, s’hauran de tornar a posar la mascareta. 

 Els entrenadors i monitors hauran de portar la mascareta sempre. 
3. Queda prohibit l’accés amb bicicletes, patinets, etc. que s’hauran de quedar al carrer. 
4. El responsable de cada equip serà l’encarregat d’estar a la porta d’accés per la que 

entraran els jugadors i on se’ls controlarà la temperatura i es desinfectaran les mans amb 
solució hidroalcohòlica. 

 
2.2 Jugadors i Jugadores 
 
Els jugadors/es seran informats de la porta d’accés que els hi correspon i sortiran per la mateixa 
porta on han entrat. 



 

2 
 

U.E. Vilassar de Mar 
Temporada 20/21 

 

Protocol Seguretat  
COVID 19 

 

Concretament al Mpal. Xevi Ramon s’habilitaran 5 portes d’accés i al Mpal. Vilassar de Mar 
s’habilitaran 2 portes d’accés. 
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Horaris  entrenaments 
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2.3 Entrenadors, Coordinadors, Junta directiva i Treballadors 
 
Els entrenadors hauran d’entrar per la porta principal i només estaran sota cobert per agafar el 
material necessari per a realitzar l’entrenament. 
En canvi, els treballadors i Junta directiva hauran d’entrar per la porta d’accés a les oficines. 
 
2.4 Grups 
 
Cada grup tindrà la seva zona d’entrenament i haurà d’estar degudament delimitada. Els 
entrenadors seran els responsables de delimitar cada zona abans de l’inici dels entrenaments. 
És molt important que es respectin els horaris, per tal de que no es produeixin situacions 
d’aglomeracions no desitjades. 
En cap moment podran coincidir al camp dos equips de franges horàries diferents. 
 
 
2.5 Protocol de vestuaris 
 
De forma general els vestidors estaran tancats per als jugadors/es de futbol base. De manera que 
els jugadors/es hauran de venir canviats de casa i hauran de marxar directament després d’acabar 
l’entrenament. 
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A cada espai d’entrenament es destinarà una banqueta per a que els jugadors/es puguin deixar les 
seves pertinences, com jaquetes, ampolles d’aigua i mascareta. S’informarà als jugadors/es de que 
només han de portar lo mínim e indispensable per a realitzar l’entrenament. 
 
D’altra banda els Jugadors del Primer equip (Tercera divisió nacional) i del Segon equip (segona 
catalana) podran disposar dels següents espais de vestuaris només els dies de pluja per poder 
canviar-se: 4 vestidors per a que es puguin mantenir les distàncies de seguretat. 
  
 
2.6 Protocol d’aforament al camp 
 
L’aforament màxim del Mpal. Xevi Ramon serà de 80 persones entre jugadors/es, tècnics, 
personal i directius. 
L’aforament màxim del Mpal. Vilassar de Mar serà de 60 persones entre jugadors/es, tècnics, 
personal i directius. 
Queda prohibit l’accés a la grada per veure els entrenaments fins que la situació sanitària ho 
permeti. 
 
2.7 Protocol de desinfecció de zones i material 
 
La desinfecció de la instal·lació, en la seva totalitat (accessos, camp, vestuaris lavabos, i oficines), 
quedarà supeditada al propietari d’aquesta, és a dir, l’Ajuntament de Vilassar de Mar, qui 
realitzarà la desinfecció una vegada al dia de dilluns a diumenge. 
 
L’entrada als vestuaris estarà restringida i només es deixarà obert un únic lavabo. 
 
El material serà responsabilitat del cos tècnic de cada equip. Tot el material s’haurà de desinfectar 
al final de cada entrenament. 
El material esportiu d’ús comú com tanques, cons, piques, etc. es quedarà desinfectat i 
emmagatzemat a l’aire lliure. El material esportiu com balons i cons es quedarà desinfectat a la 
sala de material. 
El material tèxtil com petos, serà d’ús exclusiu de cada equip i es rentarà després de cada 
entrenament. 
 
2.8 Protocol de traçabilitat de grups 
 
Els grups seran estables durant tota la temporada, així com els monitors encarregats de 
cada equip. (excepte excepcions per força major, consensuades amb el comitè 
d’emergència de l’Ajuntament.) 
Cada equip portarà un control en una fulla de registre amb els noms de cada jugador i entrenadors 
de l’equip. Abans de començar els entrenaments cada jugador haurà de presentar una declaració 
responsable, on es comprometen a seguir i complir les normes sanitàries dictades per l’autoritat 
competent,  que es guardarà a l’expedient de cada jugador.  
A més es portarà un registre de temperatura tant de jugadors com de entrenadors al principi de 
cada entrenament. 
 
En cas de que un jugador/a, entrenador, monitor, coordinador o treballador del Club i de 
l’ajuntament donés positiu per COVID-19, es trucarà al CAP de referència de la localitat on 
visqui i s’informarà a la direcció esportiva del Club, i aquesta ho comunicarà a a l’Ajuntament 
(covid-19@vilassardemar.cat). En aquest cas tot el grup quedarà aïllat durant 14 dies, a més 
hauran d’aportar una prova PCR negativa. 
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Si un jugador/a, entrenador, monitor, coordinador o treballador del Club i de l’ajuntament 
s’assabenta que ha estat un contacte estret amb una persona positiva en COVID-19, haurà 
d’avisar al coordinador corresponent de la seva categoria i als responsables del Club i 
aquests ho comunicaran a l’Ajuntament  (covid-19@vilassardemar.cat). 
 
Aquesta persona s’haurà de realitzar la prova PCR, fins que no tingui els resultats haurà 
d’estar en confinament. 
Si la prova fos positiva: tots els contactes amb la resta de personal ja sigui treballadors, 
jugadors, etc, hauran de confinar-se i fer les proves PCR. 
Si la prova fos negativa: tots els contactes amb la resta de personal ja sigui treballadors, 
jugadors, etc, podran tornar a l’activitat normal, però la persona tot i donar negatiu 
s’haurà de confinar durant 14 dies. 
 
L’incompliment de no comunicar inmeditament que una persona té símptomes o ha estat 
en contacte amb algun positiu, es considerarà una falta molt greu i el club podrà decidir la 
seva expulsió. 
 
2.9 Conductes inadequades 
 
Tota persona que no compleixi les normes establertes serà avisada una única vegada recordant-li 
els protocols de prevenció. Si la seva conducta persisteix, aquesta persona serà exclosa del camp. 
Faltes molt greus: 
 -Interacció amb altres grups 
 -No respectar les zones d’accés 
 -No portar mascareta 
 -No desinfectar-se les mans 
 -No respectar les distàncies de seguretat 
 -Assistir a l’entrenament amb símptomes de Covid-19 
 -Assistir a l’entrenament havent estat en contacte en contacte estret amb un positiu o   
 sospitós de la Covid-19. 
 
 
 
3-PARTITS 
 
Normes generals: 

1. Ús obligatori de mascareta, tret de futbolistes i àrbitres en el moment de la pràctica 
esportiva. 

2. Es mantindrà una distància de seguretat de 1,5m en general, tret del moment de la 
pràctica esportiva entre futbolistes, cos tècnic i àrbitres. 

3. Cal fer un rentat de mans sistemàtic, a l’entrada a les instal·lacions, abans i després de 
sortir al camp. 

4. Els equips participants han d’estar formats per grups estables. S’entén per a grup estable, 
aquells que de forma continuada hagin mantingut contacte estret en la pràctica esportiva. 

5. Cal garantir les mesures que facilitin identificar els esportistes, tenir el control de la 
simptomatologia clínica i dels seus contactes de risc. 
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6.  Tots els participants en el partit han de omplir al seu portal del Federat la declaració 
responsable de la FCF per a poder disputar el partit. (annex 1) 

 
 
 
 
3.1 Protocol d’entrades i sortides de la Instal·lació 
 
Respecte els partits de Futbol del cap de setmana, els equips locals entraran per la porta 3 del 
Mpal. Xevi Ramon. 
 
Als partits de Futbol de cap de setmana, els equips visitants entraran per la porta 2 del Mpal. Xevi 
Ramon. 
 
Al Mpal. Vilassar de Mar, els equips locals entraran per la porta 1 i els equips visitants entraran 
per la porta 2. 
 
3.2 Jugadors/es, cos tècnic i àrbitres 
 
S’evitaran sempre que es pugui els desplaçaments col·lectius. En cas de que no hi hagi altra 
alternativa s’haurà de portar la mascareta durant tot el desplaçament. 
 
S’acudirà al lloc del partit amb la roba esportiva ja posada, per tal d’evitar l’ús dels vestidors. En 
cas de que s’hagin d’utilitzar els vestidors es mantindrà la distància de seguretat obligatòria. 
 
Cada esportista farà ús de la mascareta en tot moment fins que hagi d’iniciar l’activitat esportiva i 
evitarà el contacte físic que no sigui popi de l’activitat esportiva (salutacions, abraçades, etc). 
 
Mantindrà el seu material i utensilis personals a la seva bossa, incloent el material d’avituallament 
que sigui necessari per l’activitat. 
 
Un cop acabat el partit, s’evitarà la permanència innecessària a les instal·lacions per tal d’evitar 
aglomeracions. 
 
 
3.3 Protocol de Vestuaris 
 
De forma general, i fins que la situació ho permeti,  els vestidors estaran tancats per als 
jugadors/es. Excepte quan la situació meteorològica ho requereixi (per exemple: pluja o fred).  De 
manera que els jugadors/es hauran de venir canviats de casa. 
Els jugadors podran deixar les seves pertinences a la banqueta que els hi correspongui. Només 
hauran de portar el material necessari per a jugar el partit. 
 
D’altra banda els Jugadors del Primer equip (Tercera divisió nacional) i del Segon equip (segona 
catalana) disposaran dels següents espais de vestuari per als partits: 4 vestidors en total, 2 per al 
equip local i 2 per a l’equip visitant. 
 
Els àrbitres disposaran d’un vestuari propi. 
 
Un cop acabin els partits de cada jornada del cap de setmana, serà responsabilitat de l’Ajuntament 
portar a terme les feines de neteja i desinfecció dels vestidors i graderia. 
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3.4 Protocol d’aforament de públic 
 
Quan estigui permesa l’afluència de públic, el protocol serà el següent: 
 
L’entrada de públic al Mpal. Xevi Ramon es farà per la porta principal, on es controlarà la 
temperatura i es desinfectaran les mans amb solució hidroalcohòlica. 
 
Respecte als partits, l’aforament de públic del Mpal. Xevi Ramon serà de 300 persones, sempre 
que no hi hagi una norma més restrictiva, ja que l’aforament total de la tribuna és de unes 600 
persones, assegudes a la grada als seients disponibles. 
La graderia es dividirà en un percentatge 50% per al públic local i visitant i s’indicarà quins 
seients es poden fer servir i quins no. 
 
Totes les persones assistents hauran de portar la mascareta en tot moment i no es podrà menjar ni 
beure a les grades. També queda prohibit fumar en tota la instal·lació esportiva. 
 
Quedarà prohibit l’accés de públic al Mpal. Vilassar de Mar. 
 
 
 
3.5 Protocol de desinfecció zones i material 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Mar serà el responsable de desinfectar les instal·lacions esportives 
una vegada hagin acabat tots els partits. A més es portarà un registre de totes les desinfeccions. 
 
El cos tècnic de cada equip serà el responsable de desinfectar el material que hagi utilitzat el seu 
equip al final de cada partit. 
 
Tots els jugadors/es hauran de portar la seva ampolla d’aigua i no es podà compartir ni reomplir. 
 
3.6 Protocol de Traçabilitat de grups 
 
Cada equip haurà de portar: 

1-Declaració responsable de tots els jugadors que disputaran el partit de la FCF (annex 1) 
Aquest document s’ha d’omplir a través del portal del federat de cada jugador/a i 
membres del cos tècnic. Telemàticament l’àrbitre podrà veure a través de la seva 
aplicació les persones que la han signat. Deixant sense poder jugar les persones que no la 
hagin signat. 

 2-Certificat responsable de l’activitat i equip de la FCF (annex 2) 
 3-Relació de jugadors amb acompanyants i dades de contacte (annex 3) 
 
 
4-OFICINES I BAR 
 
La instal·lació Municipal del Xevi Ramon disposa de Bar i de espai d’oficines, els qual són 
importants per al correcte funcionament de l’entitat i que per tant, s’han d’habilitar per al seu ús. 
Cal dir que el servei de Bar es una concessió i que per tant, qui té la concessió serà l’encarregat de 
controlar el seu aforament i les seves mesures higièniques. Tot i que sempre quedaran supeditades 
a les normes que estableixi la propietat.  
 
4.1 Protocol entrades i sortides 
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Cada persona que accedeixi al Bar haurà de desinfectar-se les mans amb solució hidroalcohòlica. 
 
Durant els dies d’entrenament les persones que hagin d’accedir al Bar ho faran per la porta 
d’accés que hi ha al carrer i que permet pujar directament al Bar i sortiran per la mateixa porta.  
S’hauran d’utilitzar els lavabos interiors del Bar i serà responsabilitat dels concessionaris la neteja 
i desinfecció dels mateixos. 
 
Els dies de partit les persones que hagin d’accedir al Bar entraran per la porta nº1 i pujaran per la 
primera escala. Els lavabos que s’habilitaran seran els públics. I serà responsabilitat de 
l’ajuntament la seva neteja i desinfecció. 
 
El Bar disposa de una terrassa on es disposaran 14 taules (aforament de 56-66 persones) de 
manera que es mantinguin les distàncies de seguretat. L’ús de les taules de l’espai interior i la 
barra quedaran sense ús fins que la situació sanitària ho permeti. La zona de Bar quedarà 
delimitada per tanques.  
S’habilitarà una zona de 2 taules durant el cap de setmana per a ús del personal del Club. 
 
Per accedir a les oficines ho faran per la porta nº 3 del Mpal. Xevi Ramon i sortiran per la mateixa 
porta. 
 
Les sortides es faran per el mateix recorregut que s’hagi fet  per a entrar, ja que l’ús obligatori de 
la mascareta i la poca afluència de persones tant al bar com a oficines ho permeten. 
 
 
 
 
 
4.2 Protocol de seguretat 
 
Al Bar: 
 
Totes les persones, així com el personal del Bar hauran de portar la mascareta en tot moment i 
només se la podran treure quan estiguin consumint, i encara que estiguin a la taula hauran de 
portar la mascareta quan no estiguin consumint. Quedarà prohibit estar dret o passejant. 
 
Queda prohibit fumar a l’espai del Bar. 
 
Les taules es desinfectaran després de cada ús i serà responsabilitat dels concessionaris portar un 
estricte protocol de neteja i desinfecció del seu espai d’ús i de les zones de treball. 
 
A les oficines: 
 
Totes les persones que accedeixin a oficines, així com el personal del Club hauran de portar la 
mascareta en tot moment. 
 
Es limitarà l’aforament a un únic client dins l’oficina. En cas de que sigui un menor podrà venir 
acompanyat d’un adult.  
 
Les persones que hagin d’esperar el seu torn ho faran al carrer, ordenadament i mantenint les 
distàncies. 
Respecte a la desinfecció diària de les oficines serà responsabilitat dels equips de neteja de 
l’Ajuntament fer una neteja general de les oficines i del bany d’ús exclusiu per al personal que hi 
ha sota de les oficines. 
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El personal del Club serà el responsable de la desinfecció dels petits estris de treball com telèfons, 
ordinadors, grapadores, etc. 
També es facilitaran les tasques de neteja eliminat al màxim possible el mobiliari que no sigui 
imprescindible, així com cadires, etc. 
A més durant cada torn de treball es deixarà un temps de ventilació que no podrà ser inferior als 
15 minuts. 

Annex 1 
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