
TT Cassà – 24 hores de tennis taula  
29 i 30 d’agost de 2020 
Protocols de seguretat  davant el Covid-19 
 
Atenent al Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya aprovat pèl 
govern de la Generalitat el 29 de juny de 2020, des del Tenis Taula Cassà hem 
preparat el següent protocol d’actuació que afecta esportistes, afeccionats i 
organitzadors per garantir  al màxim la seguretat sanitària dels participants en 
aquest esdeveniment. 
 
1/ Introducció 
 
Punts a tenir presents d’acord amb l’esmentat PLA D’ACCIÓ PEL 
DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA 
(en cursiva breu descripció de la seva aplicació al torneig) 
 
D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de 
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la 
represa al territori de Catalunya, així com també estableix la Resolució 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física ha adoptat les mesures bàsiques de protecció i organitzatives 
per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 
SARS-CoV-2 al sector esportiu.  
Per aquest motiu, i per mitjà del present Annex incorporat al PLA D’ACCIÓ DEL 
DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA aprovat pel comitè tècnic 
del PROCICAT el passat 13 de juny de 2020, passa a descriure’s les mesures 
adoptades, les quals seran recollides a l’instrument jurídic oportú.  
 
Règim jurídic aplicable a les activitats esportives de Catalunya  
1. Es permetrà la pràctica esportiva i d’activitat física, tant individual com 
col·lectiva, en qualsevol instal·lació esportiva així com a l’aire lliure en els 
termes establerts en el present, sempre que es garanteixi el compliment de les 
distàncies de seguretat i les mesures d’higiene previstes en aquest Pla així 
com aquelles dictades per les autoritats competents.  
2. Totes les persones practicants d’esport i activitat física, així com els titulars 
de les instal·lacions esportives de Catalunya han de regir-se per les normes 
establertes en aquest Pla i per les que es dictin en el seu desplegament. 
 
PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA 
 
Criteris generals per a la pràctica de l’activitat física i esportiva organitzades 
 
1. Es prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva 
organitzada a instal·lacions a l’aire lliure, en entorns naturals i espais urbans 
practicables expressament habilitats al seu efecte, sempre garantint les 
mesures de distanciament, seguretat i salut establertes en el present punt, així 
com les indicades per les autoritats competents. 



 
El Torneig es disputarà a les instal·lacions esportives del Pavelló conegut com 
PAV3  de Cassà de la Selva 
 
2. Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la 
distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent 
a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 
 
Aquesta distància es delimitarà en el cas del públic i en el cas dels  participants 
esportistes ateses les característiques del joc només caldrà remarcar-ho abans 
i després de les partides i en els partits de dobles  
 
3. En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre 
persones, la pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i 
permanents. 
Als efectes del present, s’entendrà com a grups estables i permanents, aquells 
grups d’esportistes que, de forma continuada, hagin tingut contacte estret en la 
pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia 
clínica de la COVID-19 durant el període d’estabilització del grup, és a dir 14 
dies. En aquest sentit, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 14 
dies del grup de contacte (si no han tingut abans) fins a l’estabilització del grup. 
Tindran consideració de grups estables als efectes descrits, els equips, els 
grups i les parelles d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris 
tècnics desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en el temps.  
 
Per garantir l’acompliment d’aquesta mesura, tots els participants al campionat, 
signaran una declaració d’autoresponsabilitat per descartar que cap dels seus 
membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el 
període anterior a la competició. 
 
4. Tota entitat promotora d’activitat esportiva haurà de garantir la traçabilitat 
dels grups estables així com dels esportistes que hi participin mitjançant la 
protocol·lització de les mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el 
control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. 
 
Igualment els  esportistes participants es veuen obligats a informar de 
qualsevol circumstància de salut que pugui fer sospitar  de simptomatologia 
relacionada amb el Covid-19. Simultàniament diàriament i abans de cada 
partits, tots els esportistes passaran pel control de temperatura corporal 
preparat per l’organització. 
 
5. Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de 
declarar responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap 
simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver 
conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb 
persones afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement 
en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu.  
 
Com hem dit abans, per garantir l’acompliment d’aquesta mesura, tots els 
participants al campionat, signaran una declaració d’autoresponsabilitat per 



declarar no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no 
haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni 
haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, així com 
obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver estat 
positives. I es veuen obligats a informar de qualsevol circumstància de salut 
que pugui fer sospitar  de simptomatologia relacionada amb el Covid-19 
 
6. Serà d’aplicació el present punt a totes aquelles activitats de formació no 
reglada que estiguin vinculades en titulacions de l’àmbit esportiu.  
 
⇒ Competicions i esdeveniments esportius  
1. Es podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments 
esportius de caràcter competitiu sempre que es garanteixin les mesures de 
seguretat, higiene i distanciament entre esportistes previstes en el punt 
precedent així com complementàriament dictades a la Resolució 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, i aquelles Resolucions i Ordres que siguin 
dictades per l’autoritat competent. Serà necessari establir un sistema de 
sortides i arribades dels esportistes participants als esdeveniments i 
competicions esportives, per tal de garantir el compliment de les mesures de 
seguretat i distanciament previstes en el present, així com en la Resolució 
SLT/1429/2020, de 18 de juny. 
 
Tal i com es preveu en aquest protocol (annex 1. Esportistes) les arribades i 
sortides dels esportistes, així com els seus moviments en les instal·lacions 
esportives, estaran degudament delimitats per l’organització amb l’objectiu de 
garantir les mesures de seguretat, higiene i distanciament entre esportistes 
 
 2. Els esdeveniments i les competicions esportives a l’aire lliure, quan es 
tractin d’espais sectoritzats, podran acollir per sector un màxim de 2.000 
persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats, tot 
fent ús obligatori de mascareta i es porti un registre dels assistents.  
 
D’entrada el nombre màxim de persones que es preveu és de 300 en un 
pavelló amb capacitat per a 999 persones i es prendran mesures de delimitació 
per mantenir la distància de seguretat (veure annex 2. El públic) 
 
4. Tot organitzador de competicions o esdeveniments esportius haurà de 
preveure mesures de circulació de les persones assistents i esportistes que 
evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. Als 
efectes del present, no tindran la consideració de públic, aquelles persones que 
per la ubicació de la competició transitin per l’espai adjacent sense finalitat de 
seguir el desenvolupament de la prova o competició.  
 
Com es pot veure en els annexos 1 i 2 la circulació dels esportistes i 
afeccionats seguiran circuits diferenciats sense que hi hagi contacte ni 
creuaments entre els dos grups, Igualment, s’evitaran les aglomeracions, ja 
que s’evitaran circular per punts especialment estrets. 
 
5. Tot organitzador de competició i esdeveniment esportiu haurà disposar d’un 
protocol que vetlli per garantir la traçabilitat dels esportistes participants, eviti el 



de risc de contagi per COVID-19 i garanteixi les mesures previstes en el 
present Pla. Així mateix, les persones participants hauran de declarar 
responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 
compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb 
persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones 
infectades. 
 
El present protocol té l’objectiu de complir amb aquest requeriment i igualment 
que els esportistes, totes les persones que participin en l’Organització signaran 
una declaració d’autoresponsabilitat per declarar no s’ha tingut cap 
simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver 
conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb 
persones afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement 
en el cas de tenir símptomes o haver estat positives. I es veuen obligats a 
informar de qualsevol circumstància de salut que pugui fer sospitar  de 
simptomatologia relacionada amb la Covid-19. 
 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
Pràctica de l’activitat física i esportiva a les instal·lacions i centres 
esportius 
1. Es podran desenvolupar activitats esportives en instal·lacions i centres 
esportius de de caràcter individuals com col·lectives sempre que es garanteixi 
la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb 
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. Aquesta distància 
podrà reduir-se si les persones practicants fan ús de mascareta i en els espais 
tancats es podrà reduir a un mínim d’1 metre. 
Als efectes del present s’haurà de garantir una ventilació creuada, circulació 
d’aire constant i en funció de la concurrència d’ús, d’acord amb les mesures 
establertes per les autoritats sanitàries (https://canalsalut.gencat.cat/web/. 
content/_AZ/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes 
climatitzacio.pdf), la desinfecció i neteja dels implements i materials esportius 
utilitzats després de cada sessió. 
 
2. Cada titular de la instal·lació esportiva o centre esportiu haurà garantir la 
pràctica esportiva per a persones vulnerables o sensibles d’acord amb els 
criteris establerts per les autoritats sanitàries, en condicions de seguretat 
adequades a la pròpia vulnerabilitat. 
 
3. El titular de cada instal·lació esportiva, sense distinció, haurà de disposar i 
actuar d’acord amb un protocol propi que contempli les normes bàsiques de 
prevenció i higiene (neteja i desinfecció), així com mesures de limitació d'accés, 
d'aforament, d'organització interna i de protecció dels practicants, personal 
tècnic i professionals de la instal·lació en base a les mesures dictades per les 
autoritats sanitàries així com l’administració esportiva. 
 
4. Es podran fer ús dels vestidors i de les dutxes de les instal·lacions 
esportives, sense distinció, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per persona, 
tant en espai de dutxa com en el de vestidor mateix. 
 



Atesa la impossibilitat de controlar aquest punt, al torneig no es podran fer 
servir les dutxes ni els vestidors. S’adequaran les sanitaris imprescindibles per 
donar el servei indispensable a la competició. 
 
Mesures comunes de neteja i desinfecció per les diferents tipologies 
d’instal·lacions, activitats i serveis  
 
1. D’acord amb la variabilitat de supervivència del coronavirus en les 
superfícies (d’entre 2 hores i 9 dies), cada titular de instal·lació, en el propi 
protocol, establirà un sistema adaptat d’intensificació de neteja i desinfecció en 
funció de l’aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats, 
els usos de la instal·lació així com la possibilitat de la presència de casos 
possibles o confirmats de COVID-19.  
2. Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de 
desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments 
d’àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis 
relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum d’aliments i 
alimentaria (tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre 
Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP).  
3. Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació 
respectarà la seguretat de les persones i el medi. a. En el cas dels productes 
neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana, veure 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccioestabliments-locals-concurrencia-
humana.pdf. b. En el cas dels productes de neteja i desinfecció en espais 
exteriors de concurrència humana, veure 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espaisexteriors-concurrencia-
humana.pdf. 
 
Es respectaran de manera estricta totes aquestes recomanacions amb la 
formació adequada al personal responsable de la seva aplicació d’acord amb 
l’annex 4. Especialment es tindrà cura de la neteja i desinfecció de taules i 
pilotes de joc. 
 
 
  



2/ L’aplicació del protocol 
 
En els següents annexos es defineixen les actuacions previstes en cada 
apartat per l'acompliment de les mesures incloses en Pla anterior. 
 
 
Annex 1. Els esportistes 
 
A. Circuits de circulació 
Els jugadors que participin al torneig entraran al PAV3 per una única porta, la 
situada a la façana davant del camp de terra, a l’angle del costat del camp de 
gespa. El mateix únic punt d’accés serà per als acompanyats i públic. 
 
S’obrirà l’accés a les 8 del matí del dissabte 29 d’agost i es tancarà a les 2 de 
la tarda del diumenge, 30; s’exigirà l’ús de mascareta i es garantirà una 
distància d’1,5 metres entre cada persona que vulgui accedir al recinte 
 
Totes les persones que accedeixin al pavelló hauran d'identificar-se davant el 
responsable de l'organització, passar un control de temperatura corporal, 
netejar-se les mans i complimentar els documents necessaris (full 
d’autoresponsabilitat en esportistes adults, full d’autoresponsabilitat familiar en 
esportistes menors d’edat i full d’ingrés per a familiars i espectadors).  
 
Les persones que hagin superat els controls rebran una polsera que els 
identificarà com a registrats i que els permetrà accedir a les zones de 
competició, graderia i acampada. 
 
La zona de gespa reservada a l’acampada de tendes estarà limitada per la 
capacitat del recinte i amb espais delimitats i designats prèviament per a cada 
tenda amb una distància mínima de 2 metres entre cada una. Cada tenda serà 
exclusivament per a l’ús dels membres d’una unitat familiar durant tot el cap de 
setmana. 
 
Durant la competició els i les esportistes hauran de netejar-se les mans abans 
d’accedir a la zona de competició, reservada només als jugadors i a un 
entrenador per jugador/a. Els entrenadors/ores hauran de portar mascareta en 
tot moment i passar també el procés de neteja de mans abans d'accedir a la 
pista. 
 
Després de cada partit, el perdedor/ora, que haurà d’actuar d’àrbitre al següent 
matx, haurà de netejar la taula amb la solució desinfectant que hi haurà a la 
zona de pista.   
 
L’organització s’encarrega de lliurar abans de cada partit, les pilotes que 
hauran passat per un procés de neteja i desinfecció. 
 
Un cop acabat el partit els jugadors sortiran de la zona de joc i, sempre 
preservant la distància i amb mascareta, podran accedir a la resta del recinte. 



Els jugadors que s’esperin per jugar ho faran sempre fora de la zona de 
competició; només hi podran accedir un cop hagi acabat la partida anterior a la 
seva taula. 
 
Es podrà accedir al servei de bar sempre amb mascareta i respectant la 
distància de seguretat. 
 
L’accés a la resta de serveis (piscina, zona d’acampada, aparcament...) es farà 
sempre d’acord amb la senyalització establerta i sempre amb mascareta i 
respectant la distància de seguretat. 
 
L’accés a la piscina descoberta es farà per l’entrada de la piscina coberta per 
facilitar el control d’aforament. L’accés a la zona d’acampada es farà per un 
accés propi. 
 
 
B. Documents complementaris:  
 1a: Declaració d’autoresponsabilitat per esportistes adults 
 1b: Declaració d’autoresponsabilitat per esportistes menors d’edat 
 1b: Model d’acta arbitral de cada partit que certifica el nom dels 
esportistes participants en cada matx (incloent hora, dia i taula) 
 
 



 
Annex 2. El públic 
 

A. Circuits de circulació 
 

El públic (inclosos familiars i entrenadors) que vulgui assistir a les 24 hores de 
tenis taula de Cassà hauran d’accedir al PAV3 per una única porta, la situada a 
la façana davant del camp de terra, a l’angle del costat del camp de gespa. El 
mateix únic punt d’accés serà per als esportistes. 
 
Just després de superar el portal, els assistents hauran de passar un control 
d'accés a on se'ls prendrà la temperatura corporal, s'hauran de desinfectar les 
mans i hauran de signar el full d'entrada on constaran les seves dades: nom i 
cognoms, edat, DNI, hora d'entrada, i telèfon de contacte. 
 
En el cas de menors caldrà fer constar el nom i telèfon de contacte del 
pare/mare/tutor responsable del menor. 
 
Els espectadors accediran a les grades del camp per unes escales 
específiques senyalitzades. S'hauran de distribuir per la graderia amb 
l'obligació de mantenir la distància de seguretat d'1,5m lineals i portar 
mascaretes protectores. 
 
Els assistents que vulguin accedir a la zona d’acampada i piscina hauran de 
sol·licitar el corresponent braçalet  acreditatiu que els hi facilitarà l’accés. Cada 
esportista té dret a un braçalet d'acompanyant. 
 
L'espaí de circulació dels espectadors queda limitat a la zona de grades, bar i 
serveis. En cap moment no es poden traspassar aquests límits ni accedir a 
altres instal·lacions ni a la pista. 
 
En l'accés als serveis de bar i sanitaris caldrà respectar sempre la distància de 
seguretat especificada en cada zona i portar la mascareta protectora. 
 
La sortida del recinte es farà sempre per la porta de la façana del camp de terra 
situada a prop de l’angle de l’aparcament. 
 
Per accedir al recinte de la piscina i la zona d’acampada caldrà que portin 
sempre el braçalet identificatiu. 
 
L’accés a la piscina descoberta es farà per l’entrada de la piscina coberta per 
facilitar el control d’aforament. L’accés a la zona d’acampada es farà per un 
accés propi. 
 
 
 
 
 



B. Documents complementaris:  
 2a: Model de full de control de l’accés dels espectadors al PAV3 
 2b: Model de cartelleria per informar de les mesures a seguir durant 
l’estada a la graderia (mascaretes, distància...) 
 2c: Model de cartelleria per informar de les mesures a seguir durant 
l’estada a la zona del bar (mascaretes, distància...) 
 2d: Model de cartelleria per informar de les instruccions en cada partit 
 2e: Índex de senyalèctica 
  
 
Annex 3. Personal d’Organització 
A. Circuits de circulació 
El personal d'organització de les 24 hores de tennis taula de Cassà estarà 
obligat a signar el document d'autoresponsabilitat, igual que els participants al 
torneig.  
 
Tot el personal d’organització es sotmetrà a un control de temperatura corporal 
abans de començar la seva tasca 
 
Habitualment, hi haurà dos grups de col·laboradors que treballaran en àrees 
diferenciades: zona de competició, zona de serveis i àrea d’organització.  
 
El personal no interactuarà entre aquestes zones excepte en casos 
d'emergència i sempre respectant les mesures de seguretat: desinfecció de 
mans i mascareta. 
 
El personal de l'organització del torneig està especialment format i motivat en la 
problemàtica de la Covid-19 i en tot moment vetllaran per l'estricte acompliment 
de la normativa per garantir la seguretat sanitària de l'esdeveniment. 
 
Atesa la seva actuació en diferents moments de la competició, els 
col·laboradors sempre portaran mascaretes i unes samarretes o elements 
identificatius de la seva funció en el torneig 
 
B. Documents complementaris:  
 
 3a: Declaració d’autoresponsabilitat per a membres de l’organització 
 
Annex 4. Neteja i desinfecció  
 Protocols d’actuació 
 
Durant els dos dies de competició periòdicament  es netejaran i desinfectaran 
les instal·lacions d’ús comú i públic del bar i serveis sanitaris això com els 
bancs i altres elements del mobiliari urbà susceptibles ser  utilitzats durant la 
competició. 
 
Després de cada partit es desinfectaran les pilotes i les taules de joc utilitzades 
en cada matx. 
 



Es desinfectaran i netejaran de manera  periòdica, en diverses ocasions cada 
dia  els serveis sanitaris i les instal·lacions del bar.  
 
Els productes de desinfecció i neteja que s’utilitzaran seran facilitats per 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i compliran les prescripcions i normativa 
pertinents 
 
 
Annex 4 . Plànols 
 4a: Accessos al pav 3 
 4b: Zona d’acampada 
 4c: Itineraris d’accés als serveis 

 
 

 


