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PROTOCOL D’ÚS DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA. ETAPA DE REPRESA.  
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1.JUSTIFICACIÓ 

 

La redacció d’aquet protocol d’ús del pavelló esportiu municipal ve motivada per la 

necessitat d’establir uns criteris i unes normes que s’ajustin a la normativa vigent sobre 

les mesures de seguretat en el procés de la nova normalitat derivada de la crisi sanitària 

de la Covid-19, tenint en compte les particularitats de les instal·lacions esportives, els usos 

i els recursos dels què es disposa per tal de poder garantir la seguretat dels usuaris i 

treballadors d’aquest espai públic.  

 

Tenint en compte que aquesta normativa es troba en continua modificació, i el protocol 

està subjecte a la normativa, les mesures exposades en aquest protocol poden ser 

modificades en funció de l’evolució de la pandèmia sanitària.  

 

2.VIGÈNCIA 

 

Aquest protocol és d’aplicació a partir de la seva aprovació, i estarà en continua revisió per 

possibles canvis en les normatives i/o per adequar-se a la pràctica diària.  

 

 

3.CONTEXT NORMATIU  

 

La normativa actual que regeix aquest protocol i en qual s’ha basat la regidoria d’esports 

per redactar les condicions d’ús del pavelló municipal és:  

 

 Decret 63/2020, de 18 de juny, d ela nova governança de l’emergència sanitària 

provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.  
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 RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir 

la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

 PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA aprovat pel comitè 

tècnic del PROCIS¿CAT el passat 13 de juny de 2020.  

 Document AFORAMENT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES DURANT EL 

DESCONFINAMENT DE LA COVID-19 del Consell català de l’Esport, actualitzat per a 

la fase de represa a Catalunya Versió 6 d’1 de juliol de 2020 

 FAQS sobre el Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de 

represa, de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 

 PLA DE CONTINGÈNCIA PEL SECTOR ESPORTIU A CATALUNYA,3 d’agost de 2020, 

Departament de la Presidència de la generalitat de Catalunya,  que complementa el 

Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya aprovat pel Comitè tècnic del 

PROCICAT el passat 12 de juny i també l’Annex 1 del citat document, aprovat pel 

comitè tècnic del PROCICAT el passat 29 de juny.  

 

 PLA SECTORIAL. Utilització Instal·lacions Esportives (departament de Presidència), 

aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a 

malalties transmissibles amb potencial alt risc en data 28 d’octubre de 2020, que 

recull els criteris a tenir en compte en l’ús de les instal·lacions esportives.   

 

 

4.PLA D’ACCIÓ DEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA 

 

El 29 de juny de 2020 va entrar en vigor el Pla d’acció del Desconfinament esportiu 

de Catalunya, aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT el 13 de juny de 2020, que és el 

pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives que regula l’inici de l’etapa de la represa 

recollint les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu. 

Pel que fa referència als equipaments esportius, aquest Pla estableix: 

 

PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA 

  Criteris generals per a la pràctica de l’activitat física i esportiva organitzades  

1. Es prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva 

organitzada a instal·lacions a l’aire lliure, en entorns naturals i espais urbans 

practicables expressament habilitats al seu efecte, sempre garantint les mesures de 

distanciament, seguretat i salut establertes en el present punt, així com les 
indicades per les autoritats competents.  

2. Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la 

distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a 
un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.  

Als efectes del present, aquesta distància haurà d’incrementar-se en aquells casos 

que la intensitat o el tipologia de pràctica física o esportiva així ho requereixi, tot 

seguint les mesures publicades per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 

http://www.ser.cat/
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Física http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-

coronavirusesport/aforament-installacions-esportives.pdf.  

3. En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre 

persones, la pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i 

permanents. Als efectes del present, s’entendrà com a grups estables i 

permanents, aquells grups d’esportistes que, de forma continuada, hagin tingut 

contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la 

simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el període d’estabilització del grup, 

és a dir 14 dies. En aquest sentit, s’haurà de tenir una especial cura durant els 

primers 14 dies del grup de contacte (si no han tingut abans) fins a l’estabilització 

del grup.  

Tindran consideració de grups estables als efectes descrits, els equips, els grups i 

les parelles d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics 
desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en el temps.  

4. Tota entitat promotora d’activitat esportiva haurà de garantir la traçabilitat dels 

grups estables així com dels esportistes que hi participin mitjançant la 

protocol·lització de les mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el 

control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc.  

5. Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de declarar 

responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 

compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb 

persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones 

afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de 

tenir símptomes o haver estat positiu.  

6. Serà d’aplicació el present punt a totes aquelles activitats de formació no reglada 

que estiguin vinculades en titulacions de l’àmbit esportiu.  

 

  Competicions i esdeveniments esportius  

1. Es podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments esportius de 

caràcter competitiu sempre que es garanteixin les mesures de seguretat, higiene i 

distanciament entre esportistes previstes en el punt precedent així com 

complementàriament dictades a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, i 
aquelles Resolucions i Ordres que siguin dictades per l’autoritat competent.  

Serà necessari establir un sistema de sortides i arribades dels esportistes 

participants als esdeveniments i competicions esportives, per tal de garantir el 

compliment de les mesures de seguretat i distanciament previstes en el present, 

així com en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny.  

2. Els esdeveniments i les competicions esportives a l’aire lliure, quan es tractin 

d’espais sectoritzats, podran acollir per sector un màxim de 2.000 persones o fins a 

3.000 persones quan se situïn en seients preassignats, tot fent ús obligatori de 
mascareta i es porti un registre dels assistents. 

En el cas de celebrar-se en espais tancats, s’hauran d’establir espais sectoritzats 

pel públic, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, en el total de la 

instal·lació en cap cas es podrà superar el màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 

http://www.ser.cat/
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persones quan se situen en seients preassignats, tot fent ús obligatori de 

mascareta i es porti un registre dels assistents.  

3. Per a instal·lacions esportives estables amb una capacitat d’aforament de públic 

superior a 5.000 espectadors, els organitzadors hauran de garantir una distància de 

seguretat d’1,5 metres entre espectadors i l’espai de 2,5 m2 per espectador. 

Complementàriament i per tal que la competició o esdeveniment esportiu pugui 

desenvolupar-se, prèviament els organitzadors hauran de presentar amb antelació 

suficient a la celebració un Pla específic amb els protocols establerts per a la 

realització de l’esdeveniment concret davant la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física per a la seva validació.  

4. Tot organitzador de competicions o esdeveniments esportius haurà de preveure 

mesures de circulació de les persones assistents i esportistes que evitin les 

aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. Als efectes del present, 

no tindran la consideració de públic, aquelles persones que per la ubicació de la 

competició transitin per l’espai adjacent sense finalitat de seguir el 
desenvolupament de la prova o competició.  

5. Tot organitzador de competició i esdeveniment esportiu haurà disposar d’un 

protocol que vetlli per garantir la traçabilitat dels esportistes participants, eviti el de 

risc de contagi per COVID-19 i garanteixi les mesures previstes en el present Pla. 

Així mateix, les persones participants hauran de declarar responsablement que en 

els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-

19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni 
haver tingut contacte estret amb persones infectades.  

 

 Activitats esportives de lleure i tecnificació per a menors de 18 anys  

1. Es permetrà el desenvolupament d’activitats de lleure esportiu, així com les 

concentracions, jornades i estades de tecnificació esportiva per a persones menors 

de 18 anys, sempre que es garanteixi el compliment de les mesures establertes en 

el present document així com en el protocol de criteris bàsics per a l’organització de 

les activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys aprovat per la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat Física 

(http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-

coronavirusesport/criteris-basics-activitats-esportives-destiu.pdf) així com la 
normativa aplicable.  

2. Complementàriament a les mesures establertes, pel desenvolupament de les 

activitats de lleure esportiu podran interactuar fins a 3 grups estables sense que 

suposi superar així el nombre de 30 participants totals.  

3. Les activitats de lleure esportiu han de realitzar-se preferentment sense ús de 

mascaretes. Els i les monitores n’han de fer ús quan requereixin la proximitat física, 

i les nenes i nens així com adolescents participants, exclusivament en situacions 
excepcionals en què no es pugui mantenir la distància física.  

4. Tota entitat organitzadora haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables així 

com dels seus participants mitjançant la protocol·lització de les mesures que 

permetin identificar els participants, tenir el control de la simptomatologia clínica i 
dels seus possibles contactes de risc. 
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  

 Pràctica de l’activitat física i esportiva a les instal·lacions i centres esportius  

1. Es podran desenvolupar activitats esportives en instal·lacions i centres esportius de 

de caràcter individuals com col·lectives sempre que es garanteixi la distància física 

interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona. Aquesta distància podrà reduir-se si les persones 

practicants fan ús de mascareta i en els espais tancats es podrà reduir a un mínim 
d’1 metre.  

Als efectes del present s’haurà de garantir una ventilació creuada, circulació d’aire 

constant i en funció de la concurrència d’ús, d’acord amb les mesures establertes 

per les autoritats sanitàries 

(https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemesclimatitzacio.pdf), la desinfecció i 
neteja dels implements i materials esportius utilitzats després de cada sessió.  

2. Cada titular de la instal·lació esportiva o centre esportiu haurà garantir la pràctica 

esportiva per a persones vulnerables o sensibles d’acord amb els criteris establerts 

per les autoritats sanitàries, en condicions de seguretat adequades a la pròpia 
vulnerabilitat.  

3. El titular de cada instal·lació esportiva, sense distinció, haurà de disposar i actuar 

d’acord amb un protocol propi que contempli les normes bàsiques de prevenció i 

higiene (neteja i desinfecció), així com mesures de limitació d'accés, d'aforament, 

d'organització interna i de protecció dels practicants, personal tècnic i professionals 

de la instal·lació en base a les mesures dictades per les autoritats sanitàries així 
com l’administració esportiva.  

4. Es podran fer ús dels vestidors i de les dutxes de les instal·lacions esportives, sense 

distinció, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per persona, tant en espai de dutxa 
com en el de vestidor mateix. 

 

 Mesures comunes de neteja i desinfecció per les diferents tipologies 

d’instal·lacions, activitats i serveis  

1. D’acord amb la variabilitat de supervivència del coronavirus en les superfícies 

(d’entre 2 hores i 9 dies), cada titular de instal·lació, en el propi protocol, establirà 

un sistema adaptat d’intensificació de neteja i desinfecció en funció de l’aforament, 

la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats, els usos de la instal·lació 

així com la possibilitat de la presència de casos possibles o confirmats de COVID-
19.  

2. Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de 

desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit 

ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats 

amb la manipulació, emmagatzematge i consum d’aliments i alimentaria 

(tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre Oficial 
d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP).  

3. Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la 
seguretat de les persones i el medi.  

http://www.ser.cat/
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a. En el cas dels productes neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana, veure 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccioestabliments-locals-concurrencia-
humana.pdf.  

b. En el cas dels productes de neteja i desinfecció en espais exteriors de 

concurrència humana, veure 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espaisexteriors-concurrencia-
humana.pdf.  

Disposició final única.- Entrada en vigor  

Aquest Pla entrarà en vigor el 29 de juny de 2020 o el mateix dia de la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

5.PLA DE CONTINGÈNCIA PEL SECTOR ESPORTIU A CATALUNYA 

 

El 3 d’agost de 2020 s’aprova, pel Departament de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, el PLA DE CONTINGÈNCIA PEL SECTOR ESPORTIU A CATALUNYA que 

complementa el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya aprovat pel Comitè 

tècnic del PROCICAT el passat 12 de juny i també l’Annex 1 del citat document, aprovat 

pel comitè tècnic del PROCICAT el passat 29 de juny, i que regula la posterior etapa de la 
represa esportiva. 

També complementa tota la documentació publicada per la Secretaria General de l’Esport i 

de l’Activitat física en al marc de la pandèmia de la COVID-19 i publicada a: 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/  

Amb aquest Pla de contingència es pretén disposar de línies d'actuació rigoroses i ben 

planificades per tal de poder fer compatible la pràctica esportiva durant el temps que 

calgui conviure amb el virus de la COVID-19 amb la voluntat de poder mantenir la pràctica 

esportiva des del vessant saludable i donar suport al teixit econòmic del sector esportiu 

com a activitat clau per al desenvolupament de la nostra societat. 

Seguint les indicacions del Pla de control de la transmissió de la Covid-19 a Catalunya, 

elaborat pel Departament de Salut, aquest pla defineix 5 nivells de control epidemiològic, 

que abracen les diferents realitats de l’impacte de la pandèmia per la COVID-19 a 
Catalunya: 

- Nivell 0: sense casos durant 14 dies 

- Nivell 1: casos esporàdics 

- Nivell 2: brots controlats o casos esporàdics limitats 

- Nivell 3: brots complexos o transmissió comunitària sense impacte hospitalari 

rellevant 

- Nivell 4: transmissió comunitària no controlada amb impacte hospitalari important 

- Nivell 5: : transmissió comunitària no controlada amb risc de superació de capacitat 

assistencial. 

http://www.ser.cat/
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Segons el nivell en el que es trobi Catalunya, es podran desenvolupar un tipus d’activitat 

esportiva o altra, sempre garantint les mesures de seguretat, higiene i distanciament 
previstes en les diferents Resolucions.  

 

6.PLA SECTORIAL. UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

 

El 28 d’octubre de 2020 s’aprova, pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT, el Pla Sectorial 

d’Utilització d’Instal·lacions Esportives per emergències associades a malalties 

transmissibles amb potencial alt risc 
Pel que fa referència als equipaments esportius, aquest Pla estableix: 

- Normes generals de prevenció.  

- Normes específiques de la instal·lació (pla de contingència, responsable de 
prevenció, protocols de protecció i higiene, aforaments).  

- Control de les persones usuaris i treballadores. (declaracions responsables, grups 
estables, traçabilitat del usuaris). 

- Condicions de l’accés i els recorreguts interiors (aglomeracions, informació, 
persones vulnerables).  

- L’aforament de les instal·lacions esportives.  

- Referències pel càlcul de l’aforament dels espais esportius.   

 

 

7.QUI POT FER ÚS DEL PAVELLÓ ESPORTIU? 

 

El pavelló esportiu municipal és una instal·lació d’us públic oberta a la ciutadania.  

Per tal de poder fer-ne us cal fer una sol·licitud d’espai a l’ajuntament mitjançant 

instància.  

Les  entitats esportives del municipi hi tindran prioritat d’accés i podran fer-ne us amb 

sol·licitud prèvia a la regidoria d’esports  i mitjançant conveni amb l’Ajuntament.  

 

 

8.ACCÉS A LA INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA  

 

 Només poden accedir a la instal·lació esportiva les persones, grups o equips en 

l’horari assignat segons reserva prèvia de l’espai. Podran accedir jugadors, 

entrenadors i coordinadors. 

 Els dies de competició, en el cas que les mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya ho permetin, podrà accedir públic (a les grades) seguint totes les 

mesures i aforaments marcats.  

 En el cas de les entitats esportives es deixarà accedir al vestíbul un màxim de dues 

persones de la junta directiva per tal que puguin fer les tasques de control i 

seguiment dels seus equips/grups.  

 És recomanable que els infants que hagin d’apropar-se a la l’entrada del pavelló ho 

facin sols o amb un sol acompanyant per tal d’evitar aglomeracions davant de la 

instal·lació.  

 Tant l’entrada com la sortida es farà per la porta principal,  de forma tranquil.la, 

respectant les distàncies (1,5 m) i evitant aglomeracions.  

http://www.ser.cat/
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 Cal fer ús de la mascareta per accedir a la instal·lació, i caldrà dur-la posada en tot 

el recinte. Només a la pista esportiva i en el moment d’iniciar l‘entrenament, es 

podrà treure la mascareta si l’activitat esportiva que es realitza permet mantenir la 

distància de seguretat recomanada.  

 En entrar a la instal·lació és obligatori rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic 

disposat a taula de l’entrada del pavelló.  

 Abans d’entrar cal haver signat el full Compromís de Responsabilitat per a l’ús 

d’instal·lacions  

 El conserge de la instal·lació serà l’encarregat de registrar les dades de totes les 

persones que entren a la instal·lació, per tal de  poder fer el seguiment de la 

traçabilitat en un cas de positiu per COVID-19.   

 Les juntes i/o entrenadores de les entitats esportives ajudaran a fer el registre dels 

seus grups/equips i s’asseguraran que tots els esportistes hagin fet entrega del full 

de Compromís.  

 No es podrà fer ús de cap altre espai que no sigui la pista, el vestíbul i el lavabo.  

 No es pot menjar en tota la instal·lació.  

 Cal respectar l’aforament de cada un dels espais.  

 Cal respectar les indicacions i requeriments del personal a càrrec de la instal·lació.  

 En cap cas no es pot accedir a la instal·lació si es mostren símptomes compatibles 

amb COVID-19. És responsabilitat de les persones usuàries prendre’s la 

temperatura abans de venir u decidir no fer ús de la instal·lació en cas de tenir 

algun d’aquests símptomes:  

- Febre. Temperatura >37ºC. 

- Tos seca. 

- Mal de coll. 

- Dificultat respiratòria. 

- Vòmits o diarrea. 

- Dolors musculars o articulars.  

- Mal de cap.  

- Pèrdua de gust i/o olfacte.  

- Malestar general.  

- Fatiga 

 En el cas de ser usuari i ser diagnosticat de COVID-19, cal donar coneixement al 

gestor de la instal·lació.  

 

 

9.ÚS DEL VESTÍBUL 

 

 És obligatori l’ús de la mascareta.  

 El vestíbul només serà un lloc de pas, i no s’hi podrà quedar gent.  

 Les famílies dels esportistes hauran d’esperar-se fora del pavelló.  

 Està prohibit menjar i beure en aquest espai.  

 Si les màquines de vending estan activades, es podran extreure productes però no 

es podran consumir dins de la instal·lació (només en el cas d’ampolles  d’aigua, es 

deixarà que l’esportista/tècnic pugui entra-la a la pista pel seu consum durant 

l’entrenament).  

 En el cas del patinatge, els patins caldrà posar-se’ls i treure-se’ls a la mateixa pista 

esportiva. Si un esportista menor necessita ajuda d’un adult, podrà posar-se els 

patins al vestíbul i es deixarà entrar un sol acompanyant  únicament per que 

l’ajudi, i sempre respectant les distàncies i l’aforament d’aquest espai.  
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10.ÚS DE LA PISTA ESPORTIVA 

 

 Cal entrar a la pista amb mascareta fins que s’iniciï l’activitat esportiva.  

 Cal canviar-se el calçat per fer l’activitat esportiva,  evitant portar calçat de carrer.  

 En el cas que l’activitat esportiva no pugui garantir les distàncies recomanades (per 

competició 25m2 per esportista i per entrenaments 12,5m2 per persona) caldrà fer 

ús de la mascareta.  

 Els/les entrenadors/es han de dur la mascareta posada tota l’estona, inclús durant 

l’entrenament. 

 No es podrà entrar a pista fins que el conserge ho indiqui.  

 L’entrenador/ra serà el primer i l’últim en sortir de la pista esportiva.  

 Cada esportista ha de portar la seva ampolla d’aigua i no compartir-la.  

 L’equip de música el posarà i el traurà de la pista esportiva el conserge.  

 Les entitats hauran d’evitar compartir material. Es prioritzarà l’ús de material 

individual. En el cas que es faci servir material compartit, serà l’entitat 

l’encarregada de la neteja d’aquest després del seu ús.  

 S’evitarà fer ús del petit material esportiu del pavelló. En el cas que una entitat 

necessiti aquest material, el conserge serà l’encarregat de donar-li, i l’entitat 

l’encarregada de retornar-lo desinfectat.  

 Aforament: segons els aforaments recomanats en el Pla Sectorial d’Utilització 

d’Instal·lacions Esportives, aprovat pel Comitè Tècnic del Pla POCICAT, les activitats 

d’equip en pista necessiten per a competició una superfície de 25m2 per esportista 

(5x5m), i per a entrenaments un mínim de 12,5m2 per persona (5x2,5m). Tenint 

en compte les mides de la pista del pavelló esportiu, les necessitats esportives en 

aquest espai i les mesures que vagin sortint en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, 

l’aforament anirà variant. Per calcular els aforaments es tindrà en compte el quadre 

“Càlcul de l'aforament dels diferents espais del pavelló esportiu”, exposat en el punt 

17. d’aquest Protocol (que pren com a referència els aforaments exposats en el Pla 

Sectorial d’Utilització d’Instal·lacions Esportives). L’aforament màxim en cada 

moment de la pandèmia serà comunicat a les entitats periòdicament. 

 Les entitats, tenint en compte la tipologia del seu esport, el tipus d’entrenament i 

criteris tècnics i sanitaris, durant el seu entrenament podran limitar aquest 

aforament màxim a la pista esportiva interior (sempre per sota del límit establert 

pel gestor de la instal·lació) per tal de garantir la seguretat dels seus esportistes.  

 Els usuaris de la pista i, en el cas de les entitats esportives, la seva junta, seran els 

responsables de fer complir aquesta normativa durant l’entrenament.  

 Durant les competicions:  

o Només podran entrar a la pista esportistes, entrenadors, delegats, àrbitres, 

jutges i l’equip tècnic corresponent.  

o Dins la pista l’entitat organitzadora de la competició serà la responsable de 

fer complir el protocol de la federació corresponent.  

 

 

11.ÚS DELS VESTIDORS 

 
 Els vestidors restaran tancats.  

 En el moment en que les mesures sanitàries permetin fer us dels vestidors, aquests 

s’obriran només per equips o grups amb esportistes majors d’edat, sempre i quan 

es puguin garantir totes les mesures de neteja i desinfecció, i sempre respectant 

les mesures i els aforaments indicats.  
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 En el cas que una entitat vulgui fer us dels vestidors i les dutxes caldrà  que ho 

sol·liciti mitjançant instància a l’ajuntament adreçada a la regidoria d’esports, que 

estudiarà cada cas en concret per decidir aquest us i les mesures a prendre. 

 L’ús de les dutxes i dels vestidors suposa respectar en tot moment les distàncies 

recomanades.  

 En un mateix vestidor només hi podran accedir persones del mateix grup estable, i 

caldrà desinfectar-lo després de cada us.   

 En el moment es que es puguin fer us dels vestidors, es col·locarà a l’entrada de 

cada vestidor un cartell amb l’aforament permès.  

 Aforament: segons els aforaments recomanats en el Pla Sectorial d’utilització 

d’instal·lacions esportives aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per 

emergències associades a malalties transmissibles amb potencial alt risc en data 28 

d’octubre de 2020, en vestidors cal comptar amb 3 m2 de superfície de vestidor per 

persona. L’ocupació màxima durant la pandèmica COVID-19 s’ha de limitar per 

garantir en tot moment  la distància de seguretat de 1,5 metres, i s’aconsella no 

superar el 50% de l’aforament en vestidors i dutxes.  Tenint en compte les mides 

dels vestidors i les mesures que vagin sortint en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, 

l’aforament anirà variant. Per calcular els aforaments es tindrà en compte el quadre 

“Càlcul de l'aforament dels diferents espais del pavelló esportiu”, exposat en el punt 

17. d’aquest Protocol (que pren com a referència els aforaments exposats en el Pla 

Sectorial d’Utilització d’Instal·lacions Esportives). L’aforament màxim en cada 

moment de la pandèmia serà comunicat a les entitats periòdicament. 

 

 

12.ÚS DE LAVABOS 

 
 Es podrà fer us del lavabo durant entrenaments i partits segons ens indiqui el 

conserge.  

 Després de fer ús del bany caldrà rentar-se be les mans.  

 Aforament: només es permetrà l’entrada d’1 persona per lavabo (excepte en el 

cas dels menors que necessitin l’acompanyament d’un adult) Caldrà anar-hi sempre 

amb mascareta i rentar-se les mans abans i després del seu ús. 

 

 

13.ÚS DE GRADES D’ESPECTADORS 

 

 Les grades resten tancades al públic durant els entrenaments.  

 Els dies de competició, en el cas que les mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya ho permetin, es podrà fer us de les grades pel públic respectant les 

mesures i els aforaments indicats.  

 Aforament: segons els aforaments recomanats en el Pla Sectorial d’utilització 

d’instal·lacions esportives aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per 

emergències associades a malalties transmissibles amb potencial alt risc en data 28 

d’octubre de 2020, en grades cal respectar en tot moment la distància de seguretat 

d’1,5 metres i s’aconsella no superar el 50%. Tenint això en compte els 

responsables de la instal·lació marcaran els seients que no es poden fer servir en 

cada moment. (vegis quadre “Càlcul de l'aforament dels diferents espais del pavelló 

esportiu”, exposat en el punt 17. d’aquest Protocol) 

Les persones de la mateixa unitat de convivència podran seure juntes 
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 En els dies de pluja, en el cas que l’entitat que te entrenament a la pista exterior 

no pugui seguir el seu entrenament, podran fer ús de les grades per fer 

entrenament estàtic prèvia sol·licitud al conserge i respectant l’aforament i les 

distàncies de seguretat recomanades i establertes per l’ajuntament.  

 L’aforament per activitat esportiva estàtica a les grades: Pel càlcul d’aquest 

aforament es tindrà en compte els aforaments recomanats en el Pla Sectorial 

d’utilització d’instal·lacions esportives aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT 

per emergències associades a malalties transmissibles amb potencial alt risc en 

data 28 d’octubre de 2020, que en condicions normals en sales compta amb una 

superfície de 4m2 per persona. En la fase de represa es recomana no superar el 

50% de l’aforament i garantir en tot moment la distància de seguretat de 1,5 

metres. L’aforament màxim en cada moment de la pandèmia serà comunicat a les 

entitats periòdicament. 

 

 

14.ÚS DE LA TARIMA/ESCENARI 

 
 La tarima resta tancada.  

 En les competicions de patinatge es podrà fer us de la tarima, només pels jutges i 

ajudants, sempre respectant les mesures i els aforaments indicats per 

l’ajuntament.  

 En el cas que alguna entitat hagi de fer-ne us per fer algun entrenament estàtic, ho 

podrà fer prèvia sol·licitud al conserge i respectant l’aforament i les distàncies de 

seguretat recomanades.  

 Aforament per activitat física estàtica a la tarima: Pel càlcul d’aquest 

aforament es tindrà en compte els aforaments recomanats en el Pla Sectorial 

d’utilització d’instal·lacions esportives aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT 

per emergències associades a malalties transmissibles amb potencial alt risc en 

data 28 d’octubre de 2020, que en condicions normals en sales compta amb una 

superfície de 4m2 per persona. En la fase de represa es recomana no superar el 

50% de l’aforament i garantir en tot moment la distància de seguretat de 1,5 

metres. L’aforament màxim en cada moment de la pandèmia serà comunicat a les 

entitats periòdicament. 

 

 

15.RESPONSABILITATS I NORMATIVES PER LES ENTITATS  

 

 Pel desenvolupament de la tota pràctica i activitat esportiva es preservarà la 

distància física interpersonal de seguretat de 1,5 metres, que equival a 2,5 m2 per 

persona, a no ser que hi hagi una mesura més restrictiva.  

Als efectes del present, aquesta mesura haurà d’incrementar-se en aquells casos 

que la intensitat o la tipologia de la practica esportiva així ho requereixi, tot seguin 

les mesures publicades per la Secretaria General de l’esport i de l’Activitat Física   

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-

catala/ 

 

 Segons aquestes mesures i segons els criteris recollits en el Pla Sectorial 

d’Utilització d’Instal·lacions Esportives, aprovat pel Comitè Tècnic del Pla POCICAT, 

aprovat pel Comitè Tècnic del Pla POCICAT, les activitats d’equip en pista 

necessiten per a competició una superfície de 25m2 per esportista (5x5m), i per a 

entrenaments un mínim de 12,5m2 per persona (5x2,5m).  
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 Les entitats, tenint en compte la tipologia del seu esport, el tipus 

d’entrenament i criteris tècnics i sanitaris, durant el seu entrenament 

podran limitar aquest aforament màxim a la pista esportiva interior 

(sempre per sota del límit establert pel gestor de la instal·lació) per tal de 

garantir la seguretat dels seus esportistes.  

 

 En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre 

persones, la practica esportiva podà efectuar-se en grups estables i permanents, 

grups que desenvolupin activitat conjunta i continuada tenint contacte estret en la 

practica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat simptomatologia clínica 

de la COVID-19 durant el període d’estabilització del grup, és a dir 14 dies. En 

aquest sentit, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 14 dies del grup 

de contacte fins l’estabilització del grup.  

 

 Tindran consideració de grups estables als efectes descrits, els equips, els grups i 

les parelles d’enterament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics 

desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en el temps.  

 

 Tota entitat promotora d’activitat esportiva haurà de garantir la traçabilitat dels 

grups estables identificant els esportistes de cada grup i tenir control de la 

simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc, mitjançant llistats 

d’equip/grup i seguiment clínic diari.  

 

 Les persones participants en les activitats esportives hauran de declarar i signar 

responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 

compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut ni haver 

tingut contacte estret amb persones afectades per la COVID-19, així com posar en 

coneixement en cas de tenir símptomes o haver estat positiu.  

 

Les entitats que facin ús del pavelló esportiu hauran de complir en tot moment les 

mesures d’aquest protocol així com la normativa del pavelló esportiu. 

  

Les entitats han de:  

 

- Complir les mesures de protecció i prevenció genèriques marcades per 

Departament de Salut de la Generalitat.  

- Seguir el protocol d’us de la instal·lació esportiva i fer que els seus socis el 

compleixin. .  

- Seguir les recomanacions i obligacions estipulats en el protocol de les seva 

federació.  

- Tenir un protocol propi de Seguretat COVID-19 i complir-lo.  

- Assegurar que tots els membres de la seva entitat que fan ús del pavelló hagin 

aportat la Declaració de Compromís corresponent.  

- Assegurar-se de que tots els usuaris de l’ entitat quedin registrats cada dia 

d’entrenament en el registre de la instal·lació esportiva.  

- Assegurar que tots els usuaris de la seva entitat fan ús de la mascareta mentre 

no estan realitzant l’activitat física, i que els entrenadors/es la porten en tot 

moment.  

- Organitzar els esportistes en grups estables per tal de garantir l’estanqueïtat.  
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- Minimitzar l’ús de material compartit i en el cas de fer-ho responsabilitzar-se de 

la seva desinfecció abans i després de cada ús.  

- Programar els entrenaments de manera que les normes de distància, aforament 

i mesures preventives contra el contagi es compleixin rigorosament.  

 

Durant l’ús de la pista esportiva, l’entitat que en fa us, o l’entitat organitzadora de la 

competició, serà la responsable de les accions que duguin a terme els usuaris de la seva 

entitat i de les entitats i/o grups que participin en la competició. 

 

 

16.MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

 Prèviament a l’obertura de la instal·lació una empresa de neteja especialitzada 

portarà a terme la neteja i desinfecció dels espais comuns així com dels elements 

que hagin pogut estar en contacte amb els usuaris.  

 Després de l’ús dels vestidors i dutxes per part d’un grup estable es farà una neteja 

abans que hi accedeixi un altre grup estable.  

 Caldrà tenir a  disposició i utilitzar detergents així com productes de lleixiu o 

desinfectants per a les neteges rutinàries, sempre aplicant les mesures de 

seguretat en aquest àmbit.  

 La neteja del WC serà a càrrec del personal de l’ajuntament, a poder ser entre torn 

i torn.  

 L’espai es ventilarà de forma natural 30 minuts abans de la seva obertura, i es 

mantindrà la porta d’entrada i les finestres altes sempre obertes per garantir la 

circulació de l’aire. Si les condicions climatològiques ho permeten les portes 

d’emergència de la pista esportiva i la porta d’entrada a la pista es mantindran 

obertes durant l’horari d’us de la pista.   

 Es disposarà de gel hidrolacòlit a l’entrada de la instal·lació.  

 Els usuaris s’hauran de canviar el calçat per la practica esportiva.  

 

 

17. AFORAMENTS 

 

Cada titular de la instal·lació esportiva o centre esportiu ha de garantir la pràctica 

esportiva per a persones vulnerables o sensibles d’acord amb els criteris establerts per les 
autoritats sanitàries, en condicions de seguretat adequades a la pròpia vulnerabilitat.  

En el desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, s’ha de preservar la distància 

física interpersonal de seguretat d’1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona. Aquesta distància haurà d’incrementar-se en aquells 

casos que la intensitat o la tipologia de pràctica física o esportiva així ho requereixi, 

complint les mesures establertes en el Pla Sectorial d’Utilització d’instal·lacions 
Esportives i en el Pla d’Acció pel Desenvolupament esportiu de (documents annexos).  

 

 

Valors de referència segons aquests documents:  
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Valors de referència pel càlcul de l'aforament dels diferents tipus d'espai 

Espai Activitat Superfície mínima necessària 

Sala activitat dirigides activitat estàtica 5m2/pers (2x2,5m) 

Piscina activitat no estàtica 6m2/pers (3x2m) 

Poliesportiu/Pavelló activitat equip competició 25m2/per (5x5m) 

activitat equip entrenament 12,5m2/pers/ 5x2,5m) 

Camp Futbol competició 100m2/pers (10x10m) 

entrenament  50m2/pers (10x5m) 
 

 

Càlcul de l'aforament dels diferents espais del pavelló esportiu 

  
Ocupació reduïda (persones) 

Ocupació màxima 100% 

aforament Espai 
Superfície 

m2 

Ocupació 

Baixa 

30% 

Ocupació 

Mitjana 

50% 

Ocupació 

Alta      

70% 

Vestidor 1 24,34 2 4 5 8 *3m2/pers 

assegurant la 

distància d'1,5m 

entre persones 

Vestidor 2 9,61 1 1 2 3 

Vestidor 3 25,54 2 4 6 8 

Vestidor 4 24,39 2 4 5 8 

Vestidor 5 11,83 1 2 2 4 

Vestidor 6 25,23 2 4 5 8 

Pista pavelló 

esportiu (per 

entrenaments) 

1083,82 24 40 57 86 

* Entrenaments  

12,5m2/persona       

Pista pavelló 

esportiu (per 

competició) 

1083,82 12 21 30 43 

*Competició 

25m2/pers 

Graderia 90,5 33 56 78 113 

*Per mantenir 

1,5m de distància 

l'aforament ha de 

ser del 30% 

 

 

Els aforaments dels deferents espais es limitaran proporcionalment a la reducció 

que es decreti en cada moment de la pandèmia, seguint recomanacions de la 
Secretaria General de l’esport.  
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