OBERTURA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE,
TANCADES I CENTRES ESPORTIUS I CONDICIONS
ORDRE SND 399 DE 9 DE MAIG DE 2020 FASE 1.
COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE PÀDEL DE 31 MAIG DE 2020

FASE 1
OBERTURA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE ARTICLE 41
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podrà accedir qualsevol ciutadà que desitgi realitzar una pràctica esportiva.
Es considera instal·lació esportiva a l'aire lliure, tota aquella instal·lació esportiva
descoberta, amb independència de que es trobi ubicada en un recinte tancat, que no
tingui sostre i parets a la vegada i que permeti la pràctica d'una modalitat esportiva.
Abans de la reobertura de la instal·lació aquesta haurà de ser netejada i desinfectada.
Es requereix cita prèvia. S'han d'organitzar torns, fora d'aquests no es podrà romandre a les
instal·lacions.
Està permès la pràctica esportiva individual o amb un màxim de dues persones en les
modalitats que així ho requereixin. Sempre sense contacte físic, mantenint les mesures de
seguretat i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat (2 metres).
Aforament màxim del 30% de la capacitat d'ús esportiu de cada instal·lació, tant respecte
a l'accés, com durant la pràctica esportiva.
S'haurà d'habilitar un sistema d'accés (cita prèvia que permeti fer torns, deixant marge
perquè les persones usuàries no coincideixin) per evitar acumulacions de persones i poder
cumplir amb les mesures de seguretat i protecció sanitària.
Només podrà accedir amb les persones esportistes un entrenador o entrenadora en el cas que
sigui necessari, situació que haurà d'acreditar-se degudament, amb excepció de les persones
amb discapacitat o menors que requereixin aquesta presència.
S'ha de fer una neteja i desinfecció de les instal·lacions segons l'article 6.
A la finalització de cada torn s'haurà de fer una neteja de les zones comunes i en cada
torn s'haurà de netejar i desinfectar el material que s'hagi pogut compartir després de
cada vegada que s'hagi utilitzat.
Al finalitzar la jornada s'ha de netejar les instal·lacions, reduint el personal al mínim suficient
para fer aquesta neteja de forma edient.

Les persones titulars de les instal·lacions hauran de complir amb les normes bàsiques de protecció
sanitària del Ministeri de Sanitat. Si en les instal·lacions esportives es realitzen unes altres activitats,
o hi ha serveis adicionals no esportius, hauràn de complir la normativa específica que correspongui
en cada cas.

FASE 1
ACTIVITAT ESPORTIVA
ESPORTIUS ARTICLE 42
•
•
•
•
•
•
•
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Les instal·lacions i centres esportius, podran oferir serveis amb caràcter individual amb cita
prèvia.
Abans de la reobertura de la instal·lació aquesta haurà de ser netejada i desinfectada.
Es procedirà periodicament a la neteja i desinfecció de les instal·lacions segons art 6.
L’activitat s'organizarà de manera individual, sense contacte físic, per torns prèviament
estipulats, i evitant l'acumulació de persones en els accesos, tant a l'inici com al final del torn.
Aquest activitat individual només permetrà l'atenció a una persona per entrenador/a i torn.
Si el centre disposa de més entrenadors o entrenadores es podrà atendre a tantes persones
com entrenadors/ores, sense sobrepassar el límit del 30% d'aforament de persones
usuàries, ni tampoc minorar la distància de dos metres entre persones.
Els vestuaris i zones de dutxes romandran tancats però es podran habilitar, en els casos
estrictament necessaris, espais auxiliars. L'ocupació màxima d'aquests espais serà d'una
persona, amb excepció d'aquells casos de persones que puguin necessitar assistència, en aquest
cas també la persona acompanyant podrà fer-ne ús. S'haurà de netejar i desinfectar aquests
espais inmediatament després de cada ús, així com a la finalització de la jornada.

Obertura permesa a partir del 01/06/2020 Fase 1
ORDRE SND 414 DE 16 DE MAIG DE 2020 FASE 2.
COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE PADEL DE 31 MAIG DE 2020

FASE 2
OBERTURA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES COBERTES ARTICLE 42
•
•

•
•
•
•

Podrà accedir qualsevol ciutadà que desitgi realitzar una pràctica esportiva.
Es considera instal·lació esportiva coberta, tota aquella instal·lació esportiva coberta, amb
independència de que es trobi ubicada en un recinte tancat o obert, que estigui
completament tancat i que tingui sortre i parets a la vegada i que permeti la pràctica d'una
modalitat esportiva.
Es requereix cita prèvia. S'han d'organitzar torns, fora d'aquests no es podrà romandre a les
instal·lacions.
Està permès la pràctica esportiva individual o amb un màxim de dues persones en les
modalitats que així ho requereixin. Sempre sense contacte físic, mantenint les mesures de
seguretat i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat (2 metres).
Aforament màxim del 30% de la capacitat d'ús esportiu de cada instal·lació, tant respecte
a l'accés, com durant la pràctica esportiva.
S'haurà d'habilitar un sistema d'accés (cita prèvia que permeti fer torns, deixant marge
perquè les persones usuàries no coincideixin) per evitar acumulacions de persones i poder
cumplir amb les mesures de seguretat i protecció sanitària.

Es podran utilizar els vestuaris, respectant el disposat a l’efecte per les mesures generals de
prevenció i higiene davant la COVID-19, indicades per les autoritats sanitàries.

Obertura permesa a partir de l’incorporació del territori en Fase 2 PENDENT DATA

FASE 1 i FASE 2
MESURES D’HIGIENE EXIGIBLES ARTICLE 6 ORDRE SDN 399/2020 DE 9 DE
MAIG
•

La persona titular de l'activitat, assegurarà l'adopció de mesures de neteja i desinfecció
adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres. En les tasques de neteja es
prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més
freqüents com els poms de les portes, taules, mobles, pasamans, terres, telèfons,
penjadors, i altres elements de similars característiques segons les següents pautes:
o

o

S’utilitzaran desinfectants com dilucions de llexiu (1:50) que s’hagi preparat en el
moment, o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es trobin al mercat i
hagin sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Quan s’utilitzin aquests
productes es respectaran les indicacions de l’etiquetatge.
Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció utilitzats es
rebutjaran de forma segura, i amb posterioritat es farà la rentada de mans edient.

Les mesures de neteja també s’extendran, a les zones privades de les persones
treballadores, com ara vestuaris, guixetes, lavabos, cuines i àrees de descans. Així
mateix, quan existeixin llocs de treball compartits per més d’una persona treballadora, es realitzarà
la neteja i desinfecció del lloc de treball a la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari
i altres elements susceptibles de manipulació.

•

•
•

•

•
•

En el cas que es facin servir uniformes o roba de feina, s’hauran de rentar i desinfectar
diàriament. Aquests es rentaran de forma mecànica en cicles de rentat entre 60 i 90 graus. En
el casos que no s’utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades per el personal amb
contacte amb la clientela, persones visitants o persones usuàries, també hauran de rentar-se
en les condicions esmentades en aquest punt.
Es ventilaran periòdicament les intal·lacions, amb un mínim de 5 minuts de forma diària i
per cada espai.
En cas que hi hagi ascensor en les instal·lacions, es limitarà el seu ús al mínim
imprescindible i s’utilitzarà de forma preferent les escales. Quan sigui necessari utilizar
l’ascensor, s’haurà de fer de forma individual, a menys de poder respectar els dos metres de
distància entre les persones, o en aquell cas de persones que puguin necessitar assistència, en
aquest cas també el podrà utilitzar la persona acompanyant.
Quan l’ús dels lavabos estigui permès per la clientela, persones visitants o persones usuàries,
només podrà fer-se servir individualment, a menys que aquestes persones necessitin
assistència, en aquest cas podrà també accedir la persona acompanyant. Aquests hauran de
ser netejats diàriament 6 vegades.
Es fomentarà el pagament amb tarjeta o altres medis que no suposin contacte físic entre
dispositius, evitant en la mesura del possible, l’ús d’efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon
després de cada ús, així com el TPV si el personal que l’utilitza no és sempre el mateix.
S’haurà de disposar de paperes, a ser possible amb tapa i pedal, en el que es disposaran els
mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes paperes hauran de ser netejades de
forma freqüent, i com a mínim una vegada al dia.

ORDRE SND 458 DE 30 DE MAIG DE 2020 FASE 3.
COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE PADEL DE 31 MAIG DE 2020

FASE 3
FLEXIBILITZACIÓ
DE
LES
MESURES
RELATIVES
A
L’APERTURA
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE , TANCADES I EN CENTRES
ESPORTIUS ARTICLE 33
•

•
•
•

•
•
•
•
•

En les instal·lacions esportives a l’aire lliure a les que es refereix l’article 41 de l’ordre
SND/399/2020 de 9 de maig, es podrà realitzar activitats esportives en grups de fins a 20
persones, sense contacte físic i sempre que no es superin el 50% de l’aforament màxim
permès.
Es continuarà aplicant el règim d’accés, torns i neteja segons l’indicat en l’article 6 de mesures
higièniques que aplicava tant a la Fase 1 com a la Fase 2.
En aquesta Fase 3, els i les esportistes podran accedir a les instal·lacions acompanyades d’una
altre persona diferent al seu entrenador o entrenadora.
En les instal·lacions i centres esportius als que es refereix l’article 42 de l’Ordre
SND/399/2020 de 9 de mig i article 42 de l’Ordre SND/414/2020 de 16 de maig, es podrà
realitzar activitats esportives en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic i
sempre que no es superi el 50% de l’aforament màxim permès.
Es continuarà aplicant el règim d’accés, torns i neteja segons l’indicat en l’article 6 de mesures
higièniques que aplicava tant a la Fase 1 com a la Fase 2.
En aquesta Fase 3, els i les esportistes podran accedir a les instal·lacions acompanyades d’una
altre persona diferent al seu entrenador o entrenadora.
No obstant, sempre que sigui possible, durant la pràctica esportiva a la que es refereix
aquest article s’haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
En aquesta Fase 3 no serà necessari concertar cita prèvia per a la realització d’activitats
esportives en els instal·lacions i centres a les que es refereix aquest article 33 de mesures de
flexibilització.
Es permet l’utilització dels vestuaris i zones de dutxa.

Les mesures d’higiene exigibles seran les mateixes que a la Fase 1 i 2 però amb l’introducció de les
especificacions següents:

MESURES D’HIGIENE ESPECÍFIQUES AFEGIDES EN AQUESTA FASE 3 ARTICLE
6.5
•

•
•

Quan l’ús dels lavabos, vestuaris, o similars estigui permès a la clientela, visitants o persones
usuàries, la seva màxima ocupació serà d’una persona per els espais fins a 4 metres
quadrats, a excepció d’aquelles situacions de persones que puguin necessitar assistència, amb
la qual cosa es permetrà l’utilització per la persona acompanyant.
Per els lavabos de més de 4 metres quadrats que comptin amb més d’una cabina o
urinari, l’ocupació màxima serà del 50% del número de cabines o urinaris que tingui
l’espai; haguent de mantenir-se durant el seu ús una distància de seguretat de 2 metres.
Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits lavabos per garantir sempre l’estat
de salubritat i higiene dels mateixos.

Obertura permesa a partir de l’incorporació del territori en Fase 3 PENDENT DATA
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1

INSTAL·LACIONS A L’AIRE LLIURE
AFORAMENT
30% capacitat d’aforament d’ús esportiu per
instal·lació
30% capacitat d’aforament d’ús esportiu per
instal·lació
50% aforament màxim permès

INSTAL·LACIONS INDOOR
AFORAMENT
30% capacitat d’aforament
30% capacitat d’aforament d’ús esportiu per
instal·lació
50% aforament màxim permès

CLASSES
10
alumnes
10
alumnes
10
alumnes

CLASSES
10
alumnes
10
alumnes
20
alumnes

