
DECLARACIÓ RESPONSABLE
NOM:

DNI:

ADREÇA:

REPRESENTANT DE 
L’ENTITAT/ASSOCIACIÓ:

LLOC/ESPAI A UTILITZAR:

HORARI:

PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA 
(Nombre de persones)

NOM DELS 
RESPONSABLES DEL 
CONTROL D’ENTRADA I 
PAUTES HIGIÈNIQUES:

Com a representant de l’associació 

DECLARE

Que en la reunió/acte/assemblea, en el lloc i data indicada, ens comprometem a seguir el
protocol  de  mesures  sanitàries  exigides  per  la   Conselleria  de  Sanitat,  en  el  moment
present, durant l'estada o ocupació de l'espai municipal o via pública.

MESURES QUE ENS COMPROMETEM A COMPLIR

• El responsable de l’organització de l’esdeveniment ha de fer complir la seguretat del
local, la correcta coordinació i control del compliment de totes les mesures i normatives.
• Assignar  a  voluntariat  responsable  del  control  d’entrada  i  aforament,  informació  i
compliment de les pautes higienicosanitàries establertes per a l’esdeveniment.
• En l’entrada del recinte hi haurà gel hidroalcohòlic, l’ús d’aquest, serà obligatori per a
les persones que participen en l'activitat.
• Serà obligatori l’ús de mascareta. Preferiblement mascareta quirúrgica.
• Mantindrem la distància social mínima recomanada: 1,5 M
• 10 minuts d’entrada i eixida escalonada.
• Espai màxim amb un límit d’aforament del 75%.
• Realitzarem un llistat amb: Nom, telèfon i direcció de correu electrònic dels assistents.
Si en els dies posteriors a la reunió algun dels assistents presenta patologies derivades o
assimilables a COVID-19, ho comunicarem a la resta, i aquest document estarà a disposició
de les autoritats sanitàries.
• Si en algun moment previ o durant la mateixa reunió/acte,  no podem complir amb
qualsevol dels punts anteriors, desconvocarem o donarem per finalitzada l'activitat.

Oliva,  de  de 202

 Signat

Sr/a 



Informació relativa als aforaments del Centre Polivalent 
d’Oliva:
La ocupació màxima segons la llicència d'activitat és de 1619 persones en total, 
desglossades de la següent manera: 

* Vestíbul principal: 135 persones
* Sala 01: 240 persones
* Sala 02: 426 persones
* Sala 03: 693 persones
* Cafeteria: 60 Persones

En estes ocupacions no s'han tingut en compter cap reducció per la Alarma Sanitària 
COVID19.  A DIA DE HUI ES EL 75%

Aforaments teòrics polivalent

Vestíbul 135 0,75 101,25

Sala 1 240 0,75 180

Sala 2 426 0,75 319,5

Sala 3 693 0,75 519,75

Cafeteria 60 0,75 45
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Normes dels assistents:

NORMES, PREVENCIÓ COVID-19

 ACTIVITATS ALS CENTRES MUNICIPALS PER LES
ASSOCIACIONS

1-  Els  assistents  es  comprometen a  no  assistir  si  té  algun  símptoma  típic  de
Covid19.  (Febre,  dificultats  o  molèsties  respiratòries,  dolor  muscular  general,
absència d’identificació d’olors i sabors...).

2-  És  obligatori  l’ús  de  mascareta  per  assistir  a  l'acte,  ben  utilitzada,  des  de
l’arribada fins l’abandonament de l’espai.

3- Caldrà mantenir les distàncies de seguretat, mínim 1,5 metres.

4- En el supòsit d’una reserva de diverses persones, (màxim 4), hauran d’aplegar
tots per als que és fa la reserva junts,  i  es prendrà la temperatura a l'entrada,  i
seguirà els protocols previstos per l'organització.

5-  Es prega màxima puntualitat, ja que una vegada començat l'acte, i passats 10
minuts, no es podrà accedir al recinte.

6- L’assistència a l’acte implica l’obligació de fer la reserva prèvia pels mitjans que
es faciliten (web, correu electrònic, telèfon...) o facilitar a l’entrada el nom i telèfon.

7-  Només  es  podrà  accedir  sense  cita  prèvia  al  recinte  en  cas  de  no  haver
completat  l'aforament,  en  el  lloc  de  l’entrada,  amb  la  conformitat  dels
organitzadors.

8- A l’entrada hi haurà l’obligació de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

9- No es podran moure les cadires/seients del lloc on inicialment es troben situats i
la  organització serà responsable  de desinfectar-les  abans i  després del  seu ús,
podent demanar als assistents que els ajuden voluntàriament.

Annexes:
1. Sol·licitud oficial dels centres
2. Croquis de l’activitat
3. Llistat d’assistents d’acord al model adjunt
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