
ACLE GUISSONA CTT

PROTOCOL COVID-19
(Validat pel Consell Català de l’Esport de la 

Generalitat de Catalunya, 17/09/2020)

1. ANTECEDENTS

D’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat
per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel
PROCICAT, es determina la fase de represa de l’activitat esportiva i la 
competició
requerint als organitzadors i titulars de les instal·lacions l’adopció de protocols
específics per a la determinació de mesures que procurin evitar el risc de contagi
per COVID19 entre les persones usuàries d’instal·lacions esportives així com
participants a l’activitat. En aquest sentit, les federacions esportives de
Catalunya, com a entitats de segon nivell que aglutinen els clubs esportius en
cadascuna de les seves respectives modalitats, desenvolupem els
PROTOCOLS per a les disciplines pròpies com a instrument normatiu que els
organitzadors d’entrenaments i competició hauran d’observar.
La FCTT comptarà amb protocols validats i acceptats i podran acreditar l’activitat
i la competició que qualsevol organitzador desenvolupi a Catalunya -d’ara en
endavant l’ACREDITACIÓ FEDERATIVA-.
Els organitzadors d’activitat esportiva o competició en espai públic o
instal·lacions municipals que requereixin d’autorització administrativa prèvia per
al desenvolupament de la seva activitat, per la seva agilització, acompanyaran
en la sol·licitud d’autorització la corresponent ACREDITACIÓ FEDERATIVA



conforme les mesures de prevenció previstes per l’activitat s’adeqüen al protocol
de la FCTT. La intervenció de la FCTT en aquest sistema d’acreditació es limita
a determinar l’adequació de les mesures de l’activitat al seu protocol propi, 
sense
que sigui responsabilitat de la mateixa garantir l’aplicació durant el
desenvolupament de la prova o competició.

• MESURES I ACTUACIONS GENERALS

• DISTÀNCIA DE SEGURETAT
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, per aquelles
persones no integrades dins d’un grup estable.

• MASCARETA

Tothom exceptuant els jugadors que disputen el partit en aquell moment, 
hauran de dur obligatòria ment la mascareta.

• HIGIENE DE MANS

Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així

com amb aigua i sabó. No compartir material de neteja de mans, cara, etc... s’ha

de portar material personal i a ser possible, mantenir-ho en un espai propi de

seguretat, en cas contrari, desinfectar la zona repetidament en cada ús.

• GRUPS ESTABLES (no aplicable a la competició)

En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar les
activitats esportives mitjançant grups estables. S’entén com a grups estables
aquells 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, cal tenir especial cura durant els primers 14 dies del grup de
contacte fins a l’estabilització del mateix.

• TRAÇABILITAT

Cada persona que entri a les instal·lacions, sigui jugador o públic, haurà 
d’omplir degudament el full de traçabilitat establert pel club. En cas d’haver 
menors d’edat, seran els pares qui hagin de signat dit document.

• CIRCULACIÓ DE PERSONES



El pavelló de Guissona disposarà d'una porta d'entrada amb tot el material higiènic 
necessari per complir els protocols, i una porta de sortida que serà senyalitzada en 
l'arribada de l'establiment.

f. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Declaració responsable per a esportistes/espectadors.

En/na ______________________________ major d’edat i amb DNI/NIE: 
_______________

en nom propi o com a pare / mare / tutor / a legal de el menor 
________________________ 

Declaro responsablement:

• Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

• No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós.

• No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin 
o hagin estat positives.

• No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta 
malaltia.

• Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat 
esportiva, (impresos al dors), i accepto complir responsablement en la seva totalitat 
les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna 
d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar en la 
jornada de lliga provincial de la RTL de la FCTT que tindrà lloc a 
______________________________,  organitzades per l’entitat esportiva 
_____________________________, signo la present declaració de responsabilitat. 

Signo (major de 18 anys) Signo (major de 14)

____________________________________ ,  ___ de ___________ de 202_



Aquesta informació serà tractada de manera confidencial i amb l'exclusiva finalitat de poder adoptar les 
mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació de virus. A l'emplenar el present document, el 
sotasignat atorga el consentiment exprés perquè el club _______________________ pugui fer un 
tractament d'aquestes dades des del punt de vista estrictament mèdic i de prevenció. 
Al mateix temps i amb la signatura d'aquest document es declara conèixer les mesures específiques de 
protecció i higiene establertes en el PROTOCOL COVID-19 de la FCTT (Validat pel Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 17/09/2020), les normes són d'obligat compliment per als 
participants en les competicions esportives oficials de tennis taula i per tots els clubs afiliats a la Federació 
que participen en les mateixes. El compliment de les normes abans esmentades és una responsabilitat 
individual de cada un dels participants i de el club o entitat que organitza la trobada, sense que hi hagi cap 
responsabilitat per part de la RTL i de la FCTT dels contagis que en ocasió de la disputa de la competició es 
poguessin produir. 

 

Extracte del protocol COVID-19 del que afecta 
específicament a jugadors, jugadores i públic

Si soc jugador o jugadora

• Facilitarà al responsable COVID del club les dades de contacte per al registre de 
les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.

• Procuraré, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat de 2m i 
evita el contacte amb altres participants i públic en els espais col·lectius.

• Se que l’ús de màscara és OBLIGATORI per a totes les persones que es trobin 
en la sala de joc excepte per als jugadors que estem disputant un partit.

• Procuraré una higiene i desinfecció de mans periòdica.
• Abans d'entrar a l'àrea de joc i a l'acabar el partit, em desinfectaré les mans amb 

gel hidroalcohólic.
• Mantindré els meus materials i utensilis personals en la bossa pròpia, amb una 

utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per 
l’activitat.

• Se que està prohibit netejar la suor a la taula i netejar les gomes amb el baf de la 
boca.

Si soc un espectador o espectadora
• Facilitarà al responsable COVID del club les dades de contacte per al registre de 

les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.
• Procuraré, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat de 2m i 

evitaré el contacte amb altres participants i públic en els espais col·lectius.
• No faré fotos que no siguin dels jugadors o jugadores durant les partides.
• Seguiré el protocol COVID que està a la meva disposició així com les indicacions 

i recomanacions del responsable COVID-19 del club.



• No faré fotos que no siguin dels jugadors o jugadores durant les partides.

Signo 

_____________________________________ ,  ___ de ___________ de 202_

g. IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT

Cal determinar un responsable del compliment del Protocol i interlocutor amb 
l'autoritat sanitària i esportiva del Club i de la FCTT, aquest haurà d’estar en 
possessió de la formació específica de prevenció del COVID19.

Els responsables dels Clubs així com els responsables de la FCTT, seran els 
interlocutors vàlids davant qualsevol situació que es demani, així com tenir en 
tot moment ubicats els grups de treball estables en cada moment.

També seran els responsables de fer el seguiment del compliment de la 
normativa aplicable en cada cas segons la situació que indiquin els òrgans 
competents.

Resposta UFEC
Des de la corredoria d'assegurances de la UFEC em confirmen (al Gerent 
de la FCTT, Santi Navarro) el que ja ens havien avançat abans de l'estiu: 
no hi ha cap cobertura particular pel tema del COVID, ni per cap 
pandèmia en general. La tasca del responsable COVID que recull el 
Protocol és equiparable a la d'un delegat de club que controla la 
instal·lació, això sí, amb la formació pertinent obligatòriament certificada.
Per estar coberts seguint el Protocol validat i vigent, cal que el club tingui 
l'assegurança de Responsabilitat Civil vigent i designar un responsable 
COVID amb el certificat de formació. La RC del club cobreix qualsevol 
eventualitat i, en última instància (si es tracta d'una prova oficial de la 
FCTT), la RC de la federació també.

• MESURES CONCRETES PER A LA COMPETICIÓ

• ABANS DE LA COMPETICIÓ

• DESPLAÇAMENTS



• Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma 
individual o exclusivament amb familiars convivents. 

• VENTILACIÓ

En Miguel Chamorro Garcia, com a responsable covid de l'ACLE GUISSONA 
CTT A i Pau Cadens Roca com a responsable covid de l'ACLE GUISSONA B, 
OBRIRÀN LES PORTES DEL PAVELLÓ 1 HORA ABANS DE L'ARRIBADA 
DELS ESPORTISTES A LES INSTAL·LACIÓNS. SI EL PARTIT ES JUGA A 
LES 16.00h, s'obriran les portes entre 14.00h i 14.30h.

• CATIFES DESINFECTANTS

EN EL PAVELLÓ DE GUISSONA S'HABILITARÀ UNA PORTA D'ENTRADA 
ON ÉS DISPOSARÀ D'UNA CATIFA AMB DESINFECTANT, I GEL 
HIDROALCOHÒLIC PER A QUE ELS JUGADORS I PÚBLIC PUGUIN DUR A 
TERME EL PROTOCOL. SERAN EL MIGUEL (GUISSONA A) I PAU 
(GUISSONA B) ELS RESPONSABLES DE FACILITAR EL MATERIAL.

• CONTROL DE TEMPERATURA

ELS RESPONSABLES COVID DE CADA EQUIP DE GUISSONA, 
DISPOSARÀ D'UN TERMÒMETRE DIGITAL PER COMPROVAR LA 
TEMPERATURA DELS JUGADORS / PUBLIC ASSISTENT. 

• GEL HIDROALCOHOLIC

A l’entrada hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic que s’hauran d’aplicar 
a les mans obligatòriament

• MASCARETA

Pels esportistes, l’ús de la mascareta és obligatòria fins el moment de 
començar a jugar, que es podrà treure. Tan bon punt s’acabi de jugar, cal 
tornar a posar- se la mascareta.

Pels acompanyants serà obligatòria en tot moment.

• ROBA ESPORTIVA

EN EL PAVELLÓ DE GUISSONA NO HI HAURAN VESTIDORS HABILITATS 
PER TEMES DE SEGURETAT. EL QUE SI HI HAURÀ A DISPOSICIÓ, ÉS 
D'UN LAVABO SITUAT A LA PART SUPERIOR DE LA GRADA. Sempre que 



sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada 
procurant evitar l’ús de vestidors.

• CADIRES

LA DISTRIBUCIÓ DE CADIRES DELS ESPORTISTES ES POSARAN 3 
CADIRES A CADA LATERAL DEL TERRENY DE JOC, RESPECTANT 1,5 
METRES DE DISTÀNCIA ENTRE CADIRA I CADIRA. 
PER AL PÚBLIC, DISPOSEM D'UNA GRADERIA ON HAURAN DE 
RESPECTAR LA SEPARACIÓ DE 1,5 METRES PERIMETRALS ENTRE 
PERSONES

• MATERIAL ESPORTIU

Tot el material esportiu que s'utilitzarà en cada encontre, serà prèviament 
desinfectat pel delegat corresponent de l'equip local.
Entre partit i partit, es procedirà a la neteja de taula de joc, xarxa, tanques i 
marcador.
Les cadires de participants es netejarà abans de començar i ja finalitzat 
l'encontre.

El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús.

L’entitat organitzadora haurà desinfectat tot el material esportiu necessari per 
realitzar la competició:

• Pilotes (amb alcohol de 70 graus o més)
• Taules de joc
• Xarxa (els suports)
• Marcadors
• Tanques (mínim part superior)
• Taula d’àrbitre
• Cadires pels participants 

Cal tenir en compte:

• Caldrà disposar d’un dosificador de gel hidroalcohòlic a cada taula.
• No hi haurà disponibles tovallolers. Si es porta tovallola cal portar una 

bossa de plàstic per ficar-la a dins (no es podrà deixar enlloc més).
• L’entitat haurà de tenir disponibles guants d’un sol us a cada taula de joc 

a disposició de l’àrbitre.
• Durant la competició, quan s’acabi cada partit, l’organització o els 

mateixos participants (segons ho hagi establert la mateixa organització) 
hauran de desinfectar la meitat de la taula on hagin jugat.



• ADAPTACIONS REGLAMENTÀRIES

S’ha de preguntar si hi haurà la possibilitat de canvi de costat o no
Segurament no hi haurà dobles i els partits es podran empatar (falta 
confirmació FCTT)

Els encontres disputats a Guissona no disposaran de canvi de costat, per 
evitar així contacte entre diverses persones amb la taula.
La FCTT podrà determinar en aquelles competicions que cregui oportunes, 
que no hi hagi canvi de costat de taula. En aquest casos el guanyador del 
sorteig podrà escollir sacar/restar ó bé un costat o altre de la taula (el perdedor 
del sorteig podrà escollir dins de l’opció que quedi).

La FCTT podrà determinar en aquelles competicions que cregui oportunes, la 
no utilització del marcador i que l’àrbitre comptabilitzi el punts verbalment.

• ACOMPANYANTS/PÚBLIC

Han de ser registrats per la seva traçabilitat

Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de 
tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el 
període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà 
d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha 
viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament 
anteriors al de la signatura del document.

Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a 

l’activitat. Mantindrà la distància de seguretat.

Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus 
de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització 
de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no 
disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de 
conducta que facin inviable la seva utilització. La impossibilitat de dur 
mascareta ha de venir certificada per un document certificat per un metge.

Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a 
l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.



Per tal de facilitar els aforaments de les instal·lacions, caldrà verificar, (amb els 
responsables del club), el número màxim de persones que poden entrar dins 
d’una instal·lació esportiva.

Cal tenir un certificat del propietari del local per saber l’aforament màxim. A 
partir d’aquesta dada es determinarà, segons la situació de la pandèmia, quin 
serà l’aforament permés

• L’ ORGANITZADOR

Dur a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el 
material d’ús de l’activitat que aporti l’organitzador. 

La neteja de tot el material a utilitzar en l'encotre (taula, tanques, cadires...) el 
durà a terme el responsable covid del club just quan arribin els jugadors de 
l'equip contrari per a la supervisió de l'acció, d'aquesta manera és veura tot el 
funcionament de la neteja. També es procedirà  a netejar tanques, taula i 
pilotes en finalitzar cada encontre.

Establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones. 
Quins?

Dins el pavelló de Guissona es farà l'encotre sense públic, en tot cas només 
podran accedir els familiars dels jugadors de l'equip contrari en cas de venir. El 
responsable COVID marcarà a cada persona de públic on anirà assegut dins de 
la graderia.

Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures 
previstes en el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària 
aplicable en cada moment.

• DURANT LA COMPETICIÓ

Cada Club, haurà de identificar, conjuntament amb el responsable de la 
instal·lació, aquells paràmetres de desplaçament per les zones comunes, ús i 
aforament dels vestuaris, aforament de les grades, material disponible de 
desinfecció, ús i desinfecció del material necessari per el desenvolupament de 
l’activitat.

• L’ESPORTISTA



• Sempre que sigui possible mantenir la distància de seguretat i evitar el 
contacte amb altres participants.

• Higiene i desinfecció de mans periòdica.
• Mantenir els seus materials dins d’una bossa pròpia.
• Evitar l’encaixada de mans entre jugadors, entrenadors…

• ÀRBITRES

• Cal tenir en l’espai de l’àrbitre gel hidroalcohòlic, sabó, paper i 
paperera (a poder ser de pedal) I serà? 

• L'àrbitre disposarà de tot el material esmentat en aquest punt.
• Les comprovacions de les actes es faran tant a l’inici com al final del 

partit amb mascareta i distància de seguretat.

• LES PERSONES TREBALLADORES O VOLUNTÀRIES

Mantindrà la distància de seguretat entre les persones i els esportistes que
desenvolupen l’activitat.
Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal
pròpia.
Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica

• L’ORGANITZADOR (explicar detalladament cadascun dels punts següents)

• Dur a terme ventilació de la sala periòdicament.
• En la mesura possible, desinfectarà el material que hagi de ser 

compartit entre els participants després de cada ús.
• Desinfectarà els vestuaris i dutxes després de cada torn.
• Garantirà el subministrament del gel hidroalcohòlic fins al final de 

l’activitat.
• El responsable del compliment de PROTOCOL supervisarà que es 

compleixi i resoldrà i anotarà les incidències.
• EL PÚBLIC

On i com estarà assegut el públic?
Quins seran els seus itineraris dins del local de joc?

El public assistent al partit (equip visitant) seurà a la graderia amb una separació 
mínima de 2 metres entre persona i persona. També estaran previstos de gel 
hidroalcohòlic , paper i parerera per utilitzar-lo tant en l'arribada com en la sortida 
del pavelló.
Mantindrà la distància de seguretat.



Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal 
pròpia.

Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

Respectarà les directrius dels controladors de instal·lació, així com les 
designacions de seients i control de l’aforament.

Vetllarà perquè es respectin les mesures de les persones que es tenen al 
voltant.

Avisarà als responsables de la instal·lació, de qualsevol situació que pugui

comprometre a la resta de participants.

4.3. DESPRÉS DE LA COMPETICIÓ

a. L’ESPORTISTA

Mantindrà els seus materials personals en la borsa pròpia que aporti a l’efecte.

Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.

Si fa falta utilitzar els vestuaris i dutxes, cal mantenir també la distancia de

seguretat i no desplaçar-se descalç.

Cal ser respectuós amb les directrius marcades i aplicar-les.

Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal

pròpia.

Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.

Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.

b. LES PERSONES TREBALLADORES I VOLUNTÀRIES

Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.

Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal

pròpia.

Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.

Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.



c. L’ORGANITZADOR

El responsable de compliment del PROTOCOL de cada instal·lació, supervisarà

el flux de trànsit en l’entrada i sortida per evitar la formació d’aglomeracions.

Es recomanable enviar al club visitant el protocol d’accés de la instal·lació.

Es recomanable que es faci un registre del públic assistent.

Per tal de facilitar l’assistència de públic, el club local i visitant, controlaran les

persones que acompanyin al grup.

Els Clubs guardaran el registre de públic per un termini de 30 dies naturals des

de la data de l’activitat i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas 
que

sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi de COVID19.

d. PÚBLIC

Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a 
l’activitat,

garantint una entrada i sortida esglaonada.

Serà necessari evitar que en l’entrada i la sortida, els espectadors s’aturin en el

circuit d’entrada i sortida de la instal·lació.

Mantindrà la distància de seguretat en la seva entrada i sortida.

Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de

malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de

la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no

disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de

conducta que facin inviable la seva utilització.

Es rentarà les mans sovint i evitarà tocar-se la cara.

Evitarà aglomeracions en espais d’ús col·lectiu.



5. SISTEMA DE VALIDACIÓ I ACREDITACIÓ FEDERATIVA

La FCTT podrà emetre ACREDITACIÓ FEDERATIVA tant per a organitzadors

federats com no federats.

L’ACREDITACIÓ FEDERATIVA es limita a determinar l’adequació de les

mesures de l’activitat proposades per l’organitzador al seu PROTOCOL propi,

sense que sigui responsabilitat de la mateixa garantir l’aplicació durant el

desenvolupament de la competició


