
DECLARACIÓ RESPONSABLE – COMPETICIÓ INTERNA 

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

En conseqüència, totes les persones que formeu part dels equips que participen en les competicions 
internes organitzades pel Servei d’Esports per al curs 2021-22, us heu de comprometre a complir una 
sèrie de protocols i normes bàsiques que faciliten una participació tan segura i responsable com siga 
possible.  

Per aquest motiu, us sol·licitem que empleneu i signeu aquest document. 

NOM I COGNOMS ___________________________________________________ 

AMB DNI/NIE/PASS núm. _____________________________________________ 

DE L’EQUIP _____________________________ESPORT        ________________ 

Declare responsablement que no assistiré a cap partit o qualsevol altra activitat organitzada pel 

Servei d’Esports, en cas de: 

 Presentar diagnòstic positiu per covid-19.

 Mostrar símptomes de sospita de covid-19, com ara febre, tos seca, mal de gola agut,

dificultat respiratòria, etc.

 Trobar-me 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-ne immediatament el delegat o la delegada

de l’equip, el o la responsable de la competició interna al campus corresponent i les autoritats 

competents. 

També em compromet a complir els protocols i la normativa de funcionament del Servei d’Esports. 

Aquest document, degudament emplenat, s’ha de fer arribar a través del delegat o la delegada de

l’equip a la Secretaria del Servei d'Esports del campus corresponent, abans de les 48 hores prèvies

a l’inici de la competició. El delegat o la delegada haurà d'entregar totes les declaracions

responsables juntes. 

València, _____   d ________________ de 2021 

Signatura de l’esportista 

Les dades personals subministrades en aquesta  declaració responsable seran incorporades als fitxers “Competicions” i "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 exercitar davant el Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat de València (c/ Menéndez y Pelayo, 19. 46010 - 

València). La informació obtinguda serà processada per la Universitat per a la gestió de les històries clíniques del gabinet de suport  a 

l’esportista  del Servei d’Educació Física i Esports (article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal). 



 PROTOCOL DE SEGURETAT 
 COMPETICIÓ INTERNA 

De conformitat amb la resolució del 6 de setembre de 2021 de la Conselleria de Sanitat 
Universal  i Salut Pública, amb  Protocol del Consell Superior d’Esports per a la tornada a 
la competició, i amb la normativa específica del Servei d’Esports de la Universitat de 
València.

En la mesura en què s’actualitzen o establisquen mesures de compliment obligat a fi de 
garantir la major seguretat possible en l’àmbit esportiu, el Servei d’Esports les assumirà i 
actualitzarà en aquest protocol. 

CONTROL INDIVIDUAL I DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Tota persona participant en la competició interna en el curs 2021-22 ha de signar una 
declaració responsable en què manifeste: 

- No presentar diagnòstic positiu en coronavirus.
- No haver tingut contacte recent amb alguna persona amb positiu per coronavirus

o amb símptomes d’aquest.
- No presentar 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 instal·lació esportiva, els i les esportistes que pertanyen als
equips que participen en la competició interna.

Es recomana no utilitzar els vestidors i les dutxes d’aquests.

Cal respectar les normes d’utilització que establisca el Servei d’Esports per a 
cadascuna de les instal·lacions.

Cal 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 dins la seua bossa esportiva i quan 
s’asseguen per a la hidratació, sempre hauran de respectar la distància de seguretat. 
La col·locació en banquetes o seients durant el partit, dependrà de l’esport i la 
instal·lació. 

MÀSCARES I MATERIAL 
Els i les esportistes han d’acudir al partit amb la màscara i el seu ús durant el partit és 
voluntària. 

Una vegada acabe el partit, cal utilitzar la màscara. També és obligatòria la seua 
utilització mentre s'està a la banqueta.

Cal desinfectar les dues pilotes oficials per a cada partit en esports col·lectius.

Està absolutament prohibit compartir cap tipus de material, especialment botelles 
d’aigua. Tampoc es poden compartir petos, samarretes, etc.

EL DELEGAT O LA DELEGADA DE L’EQUIP ÉS LA PERSONA RESPONSABLE 

DEL COMPLIMENT D’AQUEST PROTOCOL EN LA COMPETICIÓ.
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