
 
PROTOCOL ACTIVITAT CONTINUADA PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS  

“TEMPORADA 2021-22_ Actualització 7 d’octubre de 2021” 

 

En aplicació de les mesures de prevenció de la COVID que estan en vigor, es determinen les 

següents mesures i restriccions de les Instal·lacions del Pavelló municipal d’Esports de Manlleu. 

 

 PROTOCOL PER LA CELEBRACIÓ DELS ENTRENAMENTS 

Límit d’aforament per activitat esportiva 

Pista 1: 

L’aforament està limitat al 70% de la ocupació de la pista amb un màxim de 60 esportistes de 

manera simultània a tota la pista, amb 3 entrenadors que seran els responsables de fer complir 

la normativa de higiene i salut que es detallarà en aquest document. Caldrà evitar el contacte 

estret entre equips diferents si comparteixen espai esportiu. 

Pista 2:  

L’aforament està limitat al 70% de la ocupació de la pista amb un màxim de 35 esportistes de 

manera simultània a tota la pista, amb 1 o 2 entrenadors que seran els responsables de fer 

complir la normativa de higiene i salut que es detallarà a continuació. Caldrà evitar el contacte 

estret entre equips diferents si comparteixen espai esportiu. 

Pista 3:  

L’aforament està limitat al 70% de la ocupació de la pista amb un màxim de 30 esportistes de 

manera simultània a tota la pista, amb 1 o 2 entrenadors que seran els responsables de fer 

complir la normativa de higiene i salut que es detallarà a continuació. Caldrà evitar el contacte 

estret entre equips diferents si comparteixen espai esportiu. 

 

Normes d’ús: 

- El pavelló restarà tancat al públic i/o acompanyants. 

 

- L’accés a la pista 1 serà a través de l’entrada habitual de la instal·lació esportiva 

municipal, mentre que la sortida serà per la porta d’emergència que comunica amb el 

cantó del canal. 

 

- L’accés a la pista 2 serà a través de la porta d’emergència del pàrquing i la sortida a 

través de sortida d’emergència que dona a la carpa, a excepció dels equips que tinguin 

permès l’ús de vestidors. 

 

 



 
- Les entitats hauran de tenir registrats els esportistes i tècnics que hi haurà en cada franja 

horària, amb un llistat de qui accedeix en cada franja. No es permetrà l’entrada a la 

instal·lació d’aquells grups de treball que no se’ls hi hagi assignat l’espai de treball. Cal 

garantir la traçabilitat dels esportistes per poder-los aïllar en cas de tenir algun positiu 

o rastrejar possibles contactes. 

 

- Cal garantir que les entrades i sortides, així com els canvis de grups d’usuaris, es facin 

de manera esgraonada, ordenada i sense acumulació d’esportistes.  

 

- L’accés i la sortida del recinte serà amb mascaret. La mascareta s’haurà de portar posada 

fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva. En els moments “de transit” dels 

esportistes, caldrà respectar distàncies interpersonal de 1,5 metres. 

 

- L’activitat esportiva no caldrà desenvolupar-la amb mascareta, malgrat sigui 

recomanable el seu ús en els moments que l’activitat ho permeti. Sí que és obligatòria 

la mascareta pels entrenadors o monitors responsables. 

 

- L’ús dels vestidors estarà permès per els equips formats per esportistes a partir de 12 

anys, categoria Infantil, entenent que a partir dels 12 anys tenim el procés de vacunació 

actiu. Malgrat s’obri l’ús de vestidors a partir d’equips infantils, es recomana minimitzar 

la permanència a dins dels espais tancats, utilitzar la mascareta i reduir l’ús de les dutxes.  

 

- Per la resta de categories que no disposin de vestidor, s’habilitaran dos lavabos 

degudament senyalitzats.  

 

- Els esportistes hauran de venir a la instal·lació preferentment amb la indumentària 

esportiva posada i abandonaran el recinte amb les mateixes pertinences que hagin 

entrat. Des de les entitats es procurarà que els esportistes i acompanyants no s’acumulin 

en els moment d’entrada i sortida de la instal·lació. 

 

- Es recomana portar un bidó personal per a la hidratació i dessuadora per poder-se tapar 

un cop finalitzi l’entrenament. 

 

- Es recomana que els usuaris es desinfectin les mans al llarg de la pràctica esportiva. Cada 

entitat haurà de garantir que els esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques 

pertinents i que s’utilitzen correctament.  

 

- Es procedirà a engegar els extractors d’aire de cada pista almenys durant 3 cops durant 

cada tarda. 

 

 

 

 



 
 PROTOCOL PER LA CELEBRACIÓ DE PARTITS 

Per la celebració de partits autoritzats, caldrà que es respectin les normes que es detallaran a 

continuació. 

Així mateix caldrà que els partits es programin amb el temps suficient per poder preparar els 

espais i el servei de neteja i consergeria adequat. 

 

a) Accés esportistes i utilització de vestidors 

Els vestidors es podran utilitzar per part dels equips autoritzats, tal i com es fa durant la setmana 

amb els entrenaments, sempre i quan es pugui garantir que el volum de partits ho permeti.  

L’accés dels esportistes, en general, cap als espais esportius seguirà el mateix funcionament que 

es fa entre setmana amb els entrenaments, és a dir, si no hi ha vestidor assignat, els esportistes 

hauran de venir canviats i marxar sense canviar-se.  

Es preveu poder facilitar vestidor als arbitres sempre que sigui possible. 

Els clubs locals caldrà que garanteixin que els clubs visitants compten amb la documentació de 

responsabilitat i el llistats dels esportistes i equips tècnics que accediran al pavelló. Aquesta 

mesura ha de permetre garantir el rastreig i la traçabilitat en cas de produir-se un positiu en 

COVID-19. 

 

b) Accés espectadors 

Els partits es desenvoluparan amb una presència de públic màxim del 70% de l’aforament total 

de les grades. 

Cada Club que realitzi un partit amb espectadors, caldrà que disposi d’un responsable de grada, 

tal i com ja disposen d’un delegat de pista desenvolupant les funcions esportives habituals. 

Aquesta figura es responsabilitzarà de controlar l'accés i col·locació del públic a dins el pavelló. 

Control d’accés entrada rampa: 

L'accés al pavelló per part dels espectadors sempre serà per la rampa, amb el control del 

responsable de grada, i la sortida serà per les portes d’emergència del darrera de manera 

esgraonada per evitar aglomeracions. 

Tots els assistents estaran obligats a portar mascareta i rentar-se mans amb gel hidroalcohòlic 

disponible a l'entrada de la rampa. 

El personal de manteniment del pavelló engegarà els extractors d’aire de cada pista de manera 

freqüent per assegurar una major ventilació de l’espai. 

 

Control del públic a les grades:  



 
El responsable de grada de cada club haurà de garantir que el públic assistent porti les 

mascaretes correctament posades. També caldrà que informi de la necessitat de mantenir 

distàncies entre els assistents. 

En els moment de finalitzar els partits, en cas que hi hagi un partit a continuació, informarà del 

recorregut de sortida de les grades a través de les portes d’emergència per evitar aglomeracions. 

 

 FUNCIONAMENT DEL BAR 

 

S’autoritzarà al Bar del pavelló que ofereixi el servei de Bar durant els horaris en que es permeti 

l’entrada de públic al pavelló. 

Caldrà que el personal del bar garanteixi que s’apliquen les mesures reguladores que afecten als 

espais de bars/restauració, procurant pel compliment de les distàncies de seguretat dels clients 

i instal·lant els elements informatius pertinents. 

El personal del bar haurà d’anar amb la mascareta posada en tot moment i haurà de desinfectar 

la barra i els elements de contacte de manera freqüent. 

En els moments de finalització dels partits, el personal del bar col·laborarà amb les entitats per 

poder desallotjar el pavelló. 

El personal del Bar realitzarà desinfeccions als lavabos públics de manera periòdica, depenent 

dels partits que es disputin, mínim un cop cada dos partits. 

 


