
1. DADES DE L’ENTITAT O PERSONA SOL·LICITANT

Nom de l’entitat o raó social CIF/NIF/NIE de l’entitat Adreça electrònica de l’entitat 

Nom de la persona representant CIF/NIF/NIE Telèfon 

Nom de l’activitat Núm. Registre Municipal d’Entitats 
(només en cas d’estar registrada) 

2. EMPLAÇAMENT

Equipament Sala 

4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

(a tenir en compte: en què consisteix l’activitat, quins materials fareu servir, si hi ha ciutadania en general que participi a 
l’activitat, si hi ha o no un grup de persones que organitzin i liderin l’activitat, com estareu situats a la sala que demaneu 
durant l’activitat, qui es quedarà després per netejar la sala, etc)  

NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE L’EQUIPAMENT 

L’equipament compta amb una normativa de prevenció pel COVID19 que totes les entitats i grups que fan servir 
l’equipament han d’acomplir però en funció de l’activitat, algunes us afectaran i altres no.  

Marqueu amb una creu aquelles mesures que es poden aplicar a la vostra activitat, en marcar-les, us feu 
responsables de que es compleixin. 

Aquestes mesures les validarà Protecció Civil, en cas que no marqueu alguna i es consideri que hauríeu d’haver-la 
marcat se us comunicarà. 

De manera prèvia a la realització de cada activitat 

□ Garantir un sistema d’inscripcions prèvia a l’activitat (nom i cognom, telèfon i correu electrònic si es disposa).

□ Tota activitat que es realitzi a l’equipament, sigui pròpia de l’Ajuntament de Castelldefels com impulsada per 
entitats o grups, ha d’incorporar les de mesures recollides en aquest document als correus electrònics o
recordatoris que es fan arribar a persones inscrites a activitats.

□ Distribuir les cadires de les sales de reunió amb una separació entre elles 1,5m.

□ Renta't les mans a l'entrar / sortir de les instal·lacions, amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

□ En entrar a la sala, netejar els  elements abans del seu ús (taula, cadira o altres elements). Es facilitaran els
productes per a fer-ho.

PROTOCOL PROPI D’ENTITAT – MESURES DE PREVENCIÓ COVID19 



□ El material necessari per el desenvolupament de l’activitat serà d’ús individual i en cap cas es permet
compartir material i/o estris. En el cas de les activitats familiars, cada infant tindrà un kit de material que
haurà preparat de manera anticipada el tallerista.

Durant la realització de l’activitat 

□ En cas que la activitat es realitzi fora de l’horari de consergeria de l’equipament, es prendrà la temperatura
als assistents a les activitats, i en el cas que un usuari tingui una temperatura superior a 37,3ºC no es
permetrà l’entrada l'equipament.

□ Durant la realització de les activitats tots els participants hauran de portar mascareta.

□ Realitzar un registre de tots els assistents a totes les activitats. Per tal de poder buscar contactes estrets en
cas que hi hagi un cas positiu en Covid19.

□ Distància de seguretat de 1 m entre assistents excepte en les activitats de tipus familiar on els membres de la
mateixa unitat familiar no han de respectar aquesta distància entre si mateixos però si respecte a altres
unitats familiars.

□ No realitzar la salutació amb contacte físic, inclòs el donar la mà, i fer petons per saludar o acomiadar-te

Finalitzada l’activitat 

□ Quan s’acabi una activitat, s’haurà de netejar i desinfectar la sala, incloent les cadires utilitzades i les taules.

□ Una vegada s’acabi una activitat caldrà ventilar, obrir totes les finestres i les portes.

Mesures individuals (obligatòria per a totes les persones assistents) 

• Recorda que a tots el espais cal mantenir una distància de seguretat entre persones de 1.5 metres.
• L’ús de la mascareta és obligatori.
• Si penses que pots tenir símptomes de la COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus,

queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.
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