
DECLARACIÓ RESPONSABLE – SELECCIONS UNIVERSITÀRIES 

La pràctica esportiva al Servei d'Esports de la Universitat de València ha de garantir la major 
seguretat possible, per la qual cosa s'han implementat algunes mesures de funcionament i 
responsabilitat. 

En conseqüència, la participació en les Seleccions Universitàries de la Universitat de València 
requereix un compromís formal  de compliment d'uns  protocols  i  normes  bàsiques,que 
s’indiquen  com  annex,  que  faciliten  una  participació  tan  segura  i  responsable  com  siga 
possible. 

NOM I COGNOMS_____________________________________________ 

AMB DNI/NIE/PASS núm._____________________________________________ 

DE LA SELECCIÓ UNIVERSITÀRIA D ________________________________________ 

Declare responsablement que no assistiré a cap activitat organitzada pel Servei d'Esports, ja 
siga entrenament, partit o qualsevol altra activitat, en cas de: 

 Estar diagnosticat o diagnosticada com a positiu/iva per Covid‐19.
 Presentar símptomes de sospita de Covid‐19 com ara febre, tos seca, mal de gola

agut, dificultat respiratòria, etc.
 Estar en període d'aïllament requerit per l'autoritat sanitària o haver tingut contacte

estret amb una persona amb símptomes, cas sospitós o diagnosticada per Covid‐19.

En qualsevol d'aquests casos, em compromet a informar de manera immediata a 
l'entrenador/a del grup i a les autoritats competents. 

També me compromet a complir els protocols i la normativa de funcionament 
implementada pel Servei d'Esports. 

València, _____   d ________________  de 2020.  

Signatura de l'esportista.  

Les dades personals subministrades en aquesta declaració responsable seran incorporades al fitxer “Competicions” i al fitxer "Històries 
clíniques" sota la responsabilitat de la secretària general de la Universitat de València. Els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició 
al tractament es poden exercir davant  el Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València (c/ Menéndez Pelayo, 19. 46010 
València.). La informació obtinguda serà processada per la Universitat per a la gestió de les histories clíniques del Gabinet de Suport  a 
l'Esportista  del Servei d'Educació Física i Esports (art.5 de Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal) 



PROTOCOL DE SEGURETAT           
SELECCIONS UNIVERSITÀRIES  

De conformitat amb la resolució del 17 de juliol, 24 de juliol y 17 d’agost de 2020 de la 
Conselleria de Sanitat  i Salut Pública, amb l’esborrany publicat pel Consell Superior 
d’Esports per a la tornada a la competició i amb la normativa específica de la Universitat 
de València.  

En la mesura que s'actualitzen o establisquen mesures d'obligat compliment amb la 
finalitat de garantir la major seguretat possible en l'àmbit esportiu,  el Servei d'Esports 
assumirà i actualitzarà en aquest protocol. 

El Servei d'Esports de la Universitat de València aplicarà aquest protocol de seguretat per 
aplicar als entrenaments i les competicions de les seues seleccions universitàries. 

CONTROL INDIVIDUAL I DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Tots els participants en la selecció universitària, siguen esportistes, entrenadors, 
fisioterapeutes, metges o personal extern, han de signar una declaració responsable en 
què la persona interessada indique que: 

- No està diagnosticada com a positiva en coronavirus.
- No ha tingut contacte recent amb cap persona amb positiu per coronavirus o amb

símptomes.
- No presenta simptomatologia compatible amb la malaltia, com ara tos seca, febre,

alteració d'olor i olfacte, etc.

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ I VESTIDORS 
Només poden accedir a la pista els i les esportistes que estan inscrits en una escola 
esportiva i els seus responsables. 
Es recomana no fer servir els vestidors i les dutxes.
S’han de respectar les normes d'utilització que establisca el Servei d'Esports per a 
cadascuna de les instal·lacions. 
Tant esportistes com responsables han de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o amb 
sabó abans d'entrar a la instal·lació de joc. 

BANQUETES I SEIENTS 
Els i les esportistes han de deixar tot el material en la seua bossa esportiva. Quan 
s’asseguen per a la hidratació, han de respectar sempre la distància de seguretat. 

MÀSCARES I MATERIAL 
Els entrenadors i les entrenadores han d'entrenar amb la màscara posada. 

Els i les esportistes han d'acudir a la sessió amb la màscara; la seua utilització 
durant els entrenaments és voluntària.

Una vegada acabada la sessió, cal utilitzar la màscara.

Està absolutament prohibit compartir cap mena de material, especialment botelles 
d'aigua. Tampoc no es poden compartir petos, samarretes, etc. 

L'ENTRENADOR O L’ENTRENADORA ÉS EL RESPONSABLE DEL 

COMPLIMENT D’AQUEST PROTOCOL EN CADA SESSIÓ 
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