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1. METODOLOGIA DE TREBALL 
 
La metodologia es recull aquest amb esquema: 
 
Esquema per a la confecció del Pla de Reobertura CNB COVID-19 

1. Esquema general 

2. Programa per fases 

2. Pla d’ inversions 

3. Calendari d’elaboració 

4. Pla de comunicació 

 

1. Esquema general 

El Pla de Reobertura té com a objectius: 
        

1.- Adaptar-nos a la situació actual tenint en compte les directrius 

marcades pel Govern i Sanitat Pública. 

2.- Continuar donant servei al soci i usuari, amb seguretat, confortabilitat 

i confiança, adaptar-nos a la situació actual. 

3.- Proveir al nostre personal de les eines necessàries per continuar 

oferint un servei excel·lent en aquesta nova situació. 

4.- Ser validat per les Administracions competents de manera oficial per 

a poder posar-lo en marxa. 

En aquest sentit, es treballa la posada en marxa de la instal·lació, tenint en 

compte, la matriu creuada entre les diferents activitats que es desenvolupen de 

manera habitual: 

 

A. Les diferents activitats que es desenvolupen en les 
instal·lacions del CNB de manera habitual. 

• Seccions esportives: Entrenaments de les 8 seccions 
federades .  

• Activitats esportives per a socis: Dirigides, entrenaments 
lliures, entrenaments personals,.. 

• Activitats familiars: cursets, casals,. 

• Activitats de caràcter social: sala d’estar, xerrades, 
petanca, ... 
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2. Programa per fases 

Els objectius anteriors els desenvoluparem implementant el següent pla de 
fases, que ens permetrà anar d’allò més general a allò més concret, tenint 
en compte les necessitats de cada departament i després, unificar, 
racionalitzar i coordinar les necessitats de tots de manera global i concreta. 

1a Fase: Mapa d’espais en funció de les tres distàncies socials establertes 
anteriorment i tenint en compte la mobilitat dins de les sales, en base al 
treball realitzat pels departaments de Cicle de Vida, Manteniment i Serveis.  

2a Fase: Plasmació, en funció del mapa elaborat en la fase anterior, de les 
necessitats d’espai en relació al programa d’activitats de cada departament 
(de manera individual). 

3a Fase: Visió conjunta de les necessitats i possibilitats dels espais, en 
funció de l’aforament restrictiu i d’acord amb els criteris establerts pel 
Ministeri de Sanitat: Coordinació, racionalització i priorització d’activitats. 

4a Fase: Programa d’activitats per franges horàries, per freqüència d’ús i 
tipologia de socis/es. 

En funció d’això, hem realitzat: 

1. Pla de mobilitat dels espais comuns: recorreguts d’un únic sentit 
aprofitant les diferents entrades que té el Club 

2. Programa de desinfecció-neteja: Freqüència i necessitats materials i 
instrumentals de neteja i desinfecció, considerant a més, que hi haurà 
activitats en les què serà necessària la col·laboració proactiva dels socis. 

3. Programa d’accessoris:  Elements necessaris per a poder realitzar 
les tasques, activitats o plans previstos (mampares, metacrilats, controls 
de temperatura, màquines, etc.) i reprogramació de les jornades de la 
plantilla de treballadors. 
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2. MARC ESTRATÈGIC 

 
El present document esdevé la proposta que servirà per a aplicar mesures de 
prevenció per a la reobertura de la instal·lació. Una proposta que, en qualsevol 
dels casos, no esdevé aïllada ni independent, sinó que parteix de la necessitat 
de coordinació de tota la organització, així com, de totes aquelles pautes que 
s’estableixin amb caràcter general per part de les autoritats competents.   
 
Aquest document té com objectiu donar resposta a les properes passes que 
donarà el club en el seu pla de reobertura, el qual podrà patir modificacions i/o 
adaptacions en funció del que es marqui des de les autoritats competents.  
 
Creiem en la necessitat d'incorporar una normativa general amb mesures de 
prevenció adaptada a les necessitats actuals que incorpori tota la població 
(socis/es, treballadors/es) que conforma el Club. 
 
Som un Club esportiu amb activitats per a les famílies, amb activitat 
social/recreativa, amb activitat esportiva i amb activitat federada (seccions), 
amb un total de 5.500 socis/es, dels quals uns 600 són esportistes federats. 
 
El Club Natació Barcelona està immers i adaptant-se a cadascuna de les fases 
marcades pel Govern Central  i, en aquest document, es donarà cobertura a 
cadascuna d’elles en funció de les seves característiques i restriccions, basant-
nos sempre en les recomanacions sanitàries més restrictives amb l’objectiu de 
vetllar per la seguretat de tothom. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

El Club Natació Barcelona està ubicat davant la platja de Sant Sebastià de 
Barcelona (Passeig Joan de Borbó, 93). 
 
Té 200 metres lineals de platja i 24.000 m2 d’instal·lació coberta, i gairebé 
10.000 m2  a l’aire lliure. 
 
Les sales i espais esportius interiors són amplis i tots amb finestres exteriors  
 
El Club disposa de:  

• Pista poliesportiva amb gespa artificial a l’aire lliure 
• Camp de futbol platja 
• Sala de fitness de 700m2 
• 5 sales polivalents 
• Tatami de  Karate 
• 3 pistes d’esquaix 
• 3 pistes de pàdel 
• 1 Pista de raquetball 
• Sala de tennis taula 
• 5 frontons 
• 4 pistes de ta-ka-ta 
• Gimnàs exterior 
• 3 piscines amb solàriums  
• 1 piscina de nadons 
• 1 terrat solàrium 
• 1 solàrium platja 
• 1 sala d’estar 
• Infermeria 
• Panyol de Vela 
• Caseta Nàutica 
• Ludoteca Infantil 
• Sauna, massatge i Fisioteràpia 
• Pàrquing 
• 6 portes d’accés 
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4. RESUM EXECUTIU 

 
Des del Club Natació Barcelona hem realitzat un pla de Reobertura (detallat a 
continuació) recalculant els aforaments d’espais. 

 
Partim de la base de l’aforament recomanat, calculat per mantenir la distància 
de seguretat de 2m. Des del Club hem volgut ser més restrictius tenint en 
compte la mobilitat i el tipus de treball intensiu de l’activitat física (a més 
intensitat més distància de seguretat). A més, incloem el concepte de distància 
social familiar ampliada en funció del nucli familiar (activitats socials). Amb 
aquest criteri pretenem augmentar la sensació de control i seguretat. 
 
En aquest sentit, el Club Natació Barcelona proposa un símil  d’obertura i 
tancament de la  instal·lació 4 cops al dia, per franges horàries i edats, gràcies 
a un sistema de reserves amb cita prèvia i,  complint amb un pla de neteja i 
desinfecció exhaustiu. 
 
El sistema de reserves es basarà en una diferenciació entre activitats 
principals i activitats secundàries. Cada soci/a segons la seva franja d’edat 
ha d’escollir una activitat esportiva principal i fer la reserva de la mateixa.  
 
L’activitat principal correspon a l’activitat esportiva determinada per sales, 
edats i franges que determina els aforaments. És l’activitat a reservar.  
 
L’activitat secundària no necessita reserva i complementa el gaudi per part 
del soci dintre de la seva franja horària sempre i quan hagi fet la reserva de 
l’activitat principal.   
 
El control estricte dels aforaments es farà a través de la validació de la cita 
prèvia. 
 
 
Sense reserva no es podrà accedir a la instal·lació. 
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5. Aforament vs tipología de distàncies Socials 
 
Les activitats que es desenvolupen al Club s’adrecen a una població amb edats 
compreses entre els 0 i els 100 anys. En aquest apartat detallarem en primer 
lloc, l’aforament màxim de les diferents zones i en segon lloc la freqüència d’ús 
i les franges horàries per edat. 
 

1. Espai i aforaments  
  

Els aforaments han estat calculats en base a: 

a.- La distància social de caràcter individual ampliada 

b.- La distància social de caràcter col·lectiva ampliada: 

    - activitats d’alta intensitat (20m2 per persona). 

    - activitats de baixa intensitat (10m2 per persona).  

c.- distància social de caràcter familiar ampliada.  

 

Detall de sales i espais CNB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ext: Exterior (aire lliure) 

 

 

ESPAIS m2 Alçada (m)
Nº 

Finestres

Nº 

Portes

AFORAMENT 

HABITUAL. 

(PAX)

AFORAMENT 

RECOMENAT 

DISTANCIA 

SOCIAL 2 M

1a fase 2a fase 3a fase

SALA ESTAR 258 3 15 exteriors 1 129 65 20 30 40

CAFETERIA PISCINA 90 3 3 exteriors 2 45 11 6 8 11

SALA 1 POL. SPINNING 220 7 8 exteriors 2 60 28 10 15 23

SALA 2 POL 320 7 16 exteriors 2 80 40 20 25 30

KARATE 210 7 13 exteriors 2 53 26 8 13 20

SALA 3 POL 150 7 7 exteriors 1 38 19 8 10 12

AULA ESTUDI 70 2.5 0 1 18 9 2 2 2

PISTA POLIESPORTIVA  (PER CLASSES DIR.) 600 Ext. 150 75 20 25 30

SOLARIUM PLATJA 400 Ext. 100 50 20 40 50

SALA MIRALLS SQUAIX 120 4 0 1 30 15 8 10 12

XIRINGUITO DARRERA 180 Ext. 45 23 10 16 20

FUTBOL PLATJA 600 Ext. 150 75 20 30 40

SOLARIUM 4RT PIS 39x12 468 Ext. 117 59 20 25 30

TA-KA-TA Ext. 16 8 8 8 8

SQUAIX 480 10 0 3 6 0 3 3

PADEL Ext. 0 0 0 12

FRONTO  GRAN 640 Ext. 6 6 2 4 4

FRONTO PETIT 1     9x14 126 Ext. 4 4 2 2 2

FRONTO PETIT 2     9x12 108 Ext. 4 4 2 2 2

FRONTO PETIT 3  10x23 230 Ext. 4 4 2 2 2

GABIA 60 6 1 exterior 1 4 2 1 1 1

4 PETANCA 306 Ext. 25 10 8 8 8

PLATJA PISCINA SALADA 350 Ext. 88 44 10 20 25

TERRASSA VERDA SALADA 155 Ext. 39 19 10 20 25

TERRASSA ELEVADA SALADA 220 Ext. 55 28 8 16 20

SOLARIUM GLOBUS 125 Ext. 31 16 10 20 25

LUDOTECA 32 2.5 4 exteriors 1 13 4 0 0 0

MENJADOR CASALS 220 7 4 exteriors 2 110 28 0 0 35

SAUNA MASCULINA 66 2.5 3 exteriors 2 33 8 0 0 0

SAUNA FEMENINA 25 2.5 2 exteriors 1 13 3 0 0 0

MASSATGE 4 box 9m2 x box 2.5 0 1 4 2 0 0 0

REFORMER 2 2 0 0 0

SALA FITNESS 600 7 i 4 5 exteriors 2 86 75 30 45 60

HANGAR 1860 4 i 12 0 3 233 60 20 30 40

PING PONG 90 3 i 4 2 exteriors 1 12 4 4 4 4

ESCOLA NAUTICA 85 3 20 6 6 6 6

PARC INFANTIL 144 Ext. 12 0 0 0 0

GIMNAS EXT 144 Ext. 10 0 0 2 2

SALTS 300 6 13 exteriors 2 38 20 8 10 10

AFORAMENT MILLORAT 

AUGMENT SEGURETAT
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6. Pla d’acolliment de Socis/es: Oferta 

Restrictiva vs Demanda Estadística 
 
L’objectiu de fixar franges horàries és garantir el gaudi del Club per part de tots 
els socis i sòcies, sense restriccions d’edats, de manera setmanal. 
 
La clau de la racionalització i de la viabilitat d’aquest sistema ve donat per 
haver calculat: 
 

Oferta Restrictiva: es crea a partir de les condicions restrictives del càlcul 
sumatori dels aforaments de cadascun dels espais, en funció de les activitats 
proposades a realitzar per cada tipologia de soci. 
 
Demanda estadística: es calcula en base al comportament de l’ús habitual 
dels socis en les diferents franges horàries naturals, i que s’estan respectant en 
el càlcul de l’oferta teòrica. 

 
Com a conseqüència del creuament de les dues: 
 

➢ Si l’oferta restrictiva és major que la demanda estadística, la franja es 
manté única, per tant, no es creen freqüències setmanals. 

 
➢ Si l’oferta restrictiva és menor que la demanda estadística, creem 

freqüències fins a complir amb la demanda estadística per part dels 
socis, això vol dir, o bé crear diferents franges horàries diàries o bé 
freqüències en dies alterns. 

 
El resultat d’aquest estudi ens porta a establir les franges horàries per tipologia 
de socis detallades a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De 14 a 64 anys

A partir de 65 anys

Menys de 14 anys

Seccions esportives

6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h

6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

DISSABTES

DE DILLUNS A DIVENDRES

DIUMENGES I FESTIUS
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En aquest sentit, caldrà accedir a la instal·lació mitjançant una reserva que es 
podrà fer a través de l’APP i excepcionalment, per a socis sènior, 
telefònicament.  
 
Aquests trams horaris es tractaran cadascun d’ells, com a una obertura i 
tancament de la instal·lació, evitant les aglomeracions i per tant, garantint la 
seguretat sanitària en tot moment. 
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En funció d’aquest escenari hem  fet un treball detallat de cadascú  dels temes 
rellevants per possibilitar l’apertura en seguretat sanitària. Ho detallem dins de 
l’informe del Pla de Reobertura. Aquests punts són: 
 

Control d’accés 

▪ Requisits  

▪ Accessos 

▪ Neteja i desinfecció 

▪ Mesures de protecció i prevenció  

Pla de mobilitat 

Característiques espais i activitats 

▪ Activitats esportives per socis i usuaris 

▪ Entrenaments seccions esportives 

▪ Activitats vida social 

Mesures de protecció i prevenció. 

Neteja i desinfecció de la instal·lació i el material 

Metodologia de reserves 

Annexos 

▪ Casalet solidari 

 

 
 


