
 

 

PROCEDIMENTS, PROTOCOLS I NORMATIVES ESPECIALS D’ACCÉS I D’ACTIVITATS 

ESPORTIVES DEL CLUB EN FASE 2 DE DESCONFINAMENT COVID-19 PER A USUARIS DE 

TENNIS I PÀDEL 

 

El present document te com a objectiu fixar uns procediments, protocols i normatives específiques 

per a el període de la primera setmana de Fase 2 de desconfinament en que ens trobem a 

Barcelona, que assegurin l’estricte compliment de les mesures socio - higièniques , així com el 

màxim aprofitament possible de les instal·lacions. Les següents mesures provisionals han estat 

fetes d’acord amb la legislació vigent, les normes de la Secretaria General de l’Esport, de les 

federacions de tennis i pàdel, i han estat consensuades entre el GRUP G12 que es composa dels 

12 clubs de tennis més importants de la província de Barcelona. Son d’obligat compliment per part 

de tots els usuaris i seran revisades i anunciades de nou tants cops com sigui necessari, i en 

funció de l’experiència de la seva aplicació o a canvis de la normativa aplicable. És estríctament 

necessari comptar amb la responsabilitat individual dels abonats i abonades.  

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

 

1- Aquestes mesures son provisionals i d’aplicació a partir del dilluns dia 8 i fins el 

diumenge dia 14 de juny ambdós inclosos, o fins a la seva propera revisió. Es podrà 

jugar partits de tennis o pàdel, rebre classes de tennis o pàdel, jugar a bàsquet. futbol, 

tennis de taula o rebre serveis de fisioteràpia, entrenaments personals o estètica. 

 

2- Restaran tancats els vestidors i dutxes, el gimnàs, el bar i restaurant, així com la resta 

de serveis, edificis i instal·lacions esportives cobertes com el pavelló. Durant aquest 

període, només es permetrà l’accés als vestidors dels abonats i abonades que tinguin 

contractada guixeta una sola vegada, per a recollir el material que necessiti.   

 

3- L’horari del Club serà des de les 8 i fins a les 23 hores de dilluns a divendres i fins a les 

22 hores dissabte i diumenge. 

 
4- Hi hauran classes de tennis i pàdel i entrenaments personals en franges horàries 

concretes i prèvia reserva. 

 

5- Només es podrà accedir al club si es té reserva prèvia. Un cop acabada l’activitat 

reservada, caldrà abandonar el Club el més aviat possible i en un temps màxim de 20 

minuts. 

 



 

 

 

6- Els infants socis o abonats majors de 16 anys tindran un tractament exactament igual 

als dels adults pel que fa a la reserva de pistes. 

 
7- Els socis menors de 16 anys només podran jugar amb un adult, sempre que aquest 

sigui soci o abonat també. 

 
8- Els nens i nenes menors fills de socis o abonats que no vinguin a jugar, podran accedir 

a observar l’activitat del seu pare/mare, assegut al costat de la pista i sense poder 

abandonar l’espai mentre duri l’activitat, tot i que recomanem que els pares i mares 

vinguin sols a realitzar la seva activitat. 

 

9- Els cobraments es realitzaran només amb tarja de crèdit o amb càrrec al rebut bancari. 

 
10- Es permetrà l’us d’invitacions només de tennis i en hores vall durant aquest període.  

 

11- En tot moment son d’obligat compliment les normes de seguridad y funcionamient 

especificades en el present document, així com seguir les instruccions del personal del 

Club. La Junta Directiva, davant de fets greus, pot denegar l’accés al Club de la 

persona que hagi infringit les normes, de manera provisional i cautelar, mentre es 

resolgui el corresponent expedient disciplinari. 

 

PROTOCOL D’ACCES AL CLUB 

 

- Es podrà accedir al Club a partir de les 7.45 hores per iniciar l’activitat de les 8 hores.  

-  

- Es recomana que les persones amb problemes de salut o especialment vulnerables valorin 

amb serveis mèdics la possibilitat de practicar esport. 

 

- A la porta d’entrada al Club, tant peatonal com amb vehicle, hi haurà en tot moment una 

persona del personal que disposarà de la planificació del dia de reserves fetes i que 

donarà accés als usuaris només si li consta la seva reserva i durant els 20 minuts anteriors 

a aquell moment. Si no es disposa de reserva o queden més de 20 minuts per a l’inici de 

l’activitat, es denegarà l’accés al Club.  

 
- A l’arribada al Club, la persona de manteniment comprovarà la temperatura corporal que 

ha de ser inferior o igual a 37,3 graus. En cas de superar aquesta temperatura, es 



 

 

denegarà l’accés al Club. És obligatori a l’entrada rentar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic que facilitarà el Club. 

 

 

- Els usuaris hauran d’arribar al Club vestits ja amb la roba d’esport, ja que no serà possible 

fer ús dels vestidors ni de les dutxes, ni canviar-se de roba a cap dependència del Club. 

 
- A l’entrada, caldrà signar o portar signat de casa i lliurar una sola vegada, el full de 

declaració de coneixement i acceptació de normes i procediments elaborat per la 

RFET/FCT, que trobareu al final d’aquest document. En el cas d’accés d’usuaris menors, el 

document haurà d’anar signat pel pare, mare o tutors. 

 

- Si s’accedeix en vehicle, un cop estacionat, es pot anar directament a la pista o ubicació 

assignada a la reserva. En cas de necessitar comprar pilotes o tovallola, hauran de passar 

per recepció.  

 

PROTOCOL SANITARI D’ACCÉS AL CLUB  

 

- Els usuaris que arribin al Club hauran de seguir el següent protocol sanitari d’accés : 

o Es obligatori portar la mascareta mentre es circuli pel Club per les zones exteriors i 

interiors. Qui no disposi de mascareta la podrà sol·licitar en el control d’accés de la 

porta al preu de 0,96 euros/mascareta. 

 

o Els guants no son obligatoris. Es fonamental la desinfecció freqüent de mans. Per 

tant caldrà que, en arribar al Club, es netegin les mans amb solució hidroalcohòlica 

que li proporcionarà el personal de control d’accés. 

 

o És obligatori complir amb la distància de seguretat de dos metres respecte a 

qualsevol persona mentre estigui al Club. 

 

PROTOCOL I NORMATIVA DE RESERVA DE PISTES DE TENNIS, PÀDEL, FISIOTERÀPIA I 

ESTÈTICA 

 

- Les reserves seran telefòniques i existiran diferents telèfons per a cada modalitat de 

reserva. Al final del present document es mostren els diferents telèfons habilitats.  

 



 

 

- L’horari d’atenció telefònica per a reserves de pistes serà de dilluns a divendres de 8 a 21 

hores i dissabte i diumenges de 8 a 14 hores. 

 
- A la trucada de reserva es necessari facilitar el nom de/ls l’altre/s participants en aquella 

reserva. Només es facilitarà l’accés als usuaris amb reserva.  

 
- En el cas dels socis, es poden fer fins a 3 reserves per trucada. En el cas dels abonats es 

podrà fer una sola reserva per trucada i no es podrà fer una nova reserva fins haver 

realitzat l’activitat de la reserva prèvia.  

 

- Les reserves es faran a pistes concretes ja assignades durant la trucada telefònica. 

 

- Les pistes de tennis i pàdel s’agruparan en 4 grups, i les pistes de cada un dels grups es 

podran reservar en intervals de 15 minuts. Aquest esglaonament te per objecte distribuir 

l’arribada dels usuaris al Club i distribuir la seva atenció al control d’accés i recepció, així 

com facilitar les feines de neteja i desinfecció de les pistes. La distribució serà la següent : 

 

Tennis : 

Hora.00 pistes 1/2/3/4 

Hora.15 pistes 5/6/7/8 

Hora.30 pistes 11/12/13/14  

Hora.45 pistes 10/15/16 

  

Pàdel; 

Hora.00 pistes 10/11/12/13 

Hora.15 pistes 6/7/8/9 

Hora.30 pistes 3/4/5 

Hora.45 pistes 1/2 

 

- Només es podrà fer una activitat per dia, a no ser que existeixi disponibilitat.  

 

- En cas de voler jugar dies consecutius o més d’una hora d’activitat en un dia, així caldrà 

manifestar-ho al personal de telèfons de reserves o a recepció, qui pendrà nota de la 

petició i trucarà a l’usuari sol·licitant, per comunicar les hores disponibles, si n’hi han.  

 
- En acabar l’activitat, es podrà adreçar a recepció per saber si en aquella hora immediata 

existeix alguna pista buida per repetir l’activitat una altre hora, però sempre després 



 

 

d’haver abandonat la pista de la reserva a fi de procedir a la neteja, desinfecció dels bancs, 

o arranjament de la pista, si s’escau. 

 

- L’activitat durarà 55 minuts i s’haurà d’acabar puntual i abandonar la pista. 

 
- Un cop acabada l’activitat, ja es pot fer una nova reserva a recepció, aprofitant la presència 

al Club. 

 
- Si per causes meteorològiques o altres causes alienes al Club no es pugués realitzar 

l’activitat, la reserva quedarà anul·lada i no es traspassarà a un altre dia, havent de fer una 

nova reserva. 

 

MATERIAL QUE ES NECESSITA PER A REALITZAR L’ACTIVITAT  

 

Per a realitzar l’activitat programada caldrà dur de casa : 

 

o Mascareta obligatòria per dur-la al Club mentre no es realitza l’activitat. 

o Raqueta o pala. El Club en cap cas el Club en deixarà. El primer cop que es vagi al 

Club, es donarà accés si cal a la taquilla personal per agafar el que es necessiti. 

Aquest accés es farà només un cop per persona fins a la reobertura dels vestidors.  

o Pilotes. El Club en vendrà de tennis i pàdel només de noves al preu habitual. 

També es recomana jugar sempre amb pilotes noves o pilotes que no s’hagin fet 

servir durant els 2 dies anteriors.  

o Tovallola. El Club no en llogarà però en tindrà de noves per vendre si algú l’ha 

oblidat.   

o Aigua. Les fonts estaran tancades, així com el bar. Es recomana portar aigua de 

casa tot i que hi haurà venda d’aigua per màquina de vènding. 

o Resta d’equipament per a realitzar l’activitat. 

 

PROTOCOL HIGIÈNIC DE JOC  

 

o Al Club, cada dues pistes contigües o a cada pista hi haurà un dispensador de gel 

hidroalcohòlic. Serà obligatori la neteja de mans abans i després de l’activitat. És 

recomana l’ús freqüent. En el cas de passar l’estora a les pistes de tennis, és 

obligatori la neteja de mans amb solució hidroalcohòlica abans i després del seu ús.  

 



 

 

o En el cas del tennis i tennis taula caldrà fer el canvi de costat de pista un jugador/a 

per cada lateral. En el cas del pàdel es recomana no fer canvis de pista. 

 
o Es recomana per incrementar la higiene, posar una tovallola a sobre del banc per 

asseure’s i per deixar la bossa d’esport.  

 

ALTRES SERVEIS DEL CLUB OBERTS  

 

Lavabos : romandran oberts els lavabos del bar i els del saló social, i només podran fer-se servir 

per una persona a l’hora.  

 

Fisioterapeuta, entrenaments personals i d’estètica: caldrà complir amb el protocol general 

d’accés al Club i esperar a la terrassa a que els professionals recullin a la persona i l’acompanyin 

al lloc de servei. 

 

TELÈFONS DE RESERVES  

 

- Pistes de tennis i pàdel  610395136 i 655986055   

- Classes de tennis 619740588 (Paco López) 

- Classes de pàdel - 686447784 (Graciela Ferrari) 

- Entrenaments personals – 679616280 (Alba Quiñonero) 

- Serveis de fisioterapeuta.- 610465028 (Albert Coscojuela) 

- Serveis d’estètica.- 677204841 (Nuria Rierola) 

 

 

 

 


