
NORMATIVA D`ÚS PER A LES  ENTITATS ESPORTIVES PER  L’INICI DE LES 
ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL PAVELLÓ ESPORTIU  MUNICIPAL  

Les entitats esportives que facin ús del Pavelló Esportiu i altres instal·lacions  deuran 
seguir la normativa establerta en aquest document i totes les ordres estatals i 
autonòmiques  de prevenció de la COVID-19. 

1. L’accés al Pavelló Esportiu es farà per la porta principal i no es podran obrir les 
sortides d’emergència de la instal·lació.

2. Els esportistes esperaran fora de la instal·lació i només podran accedir tots 
junts i amb el responsable de l’entrenament.

3. Els equips accediran al pavelló un cop surti l’equip que faci en aquell moment 
ús de la pista. Aquest motiu, obliga a totes les entitats a finalitzar l’entrenament 
i els partits  en l’horari establert i sortir de la instal·lació el mes ràpid possible.

4. Les entitats vetllaran per que tots els seus esportistes compleixin amb les 
mesures establertes en aquesta normativa i amb les normatives estatals i 
autonòmiques que fan referència al COVID-19.

5. Les entitats esportives posaran a disposició dels seus esportistes els EPIS 
necessaris per a realitzar l’activitat.

6. També presentaran, al Servei d’Esports, els protocols que regiran en els 
entrenaments i , en les competicions quan aquestes es realitzin.

7. La entitat serà la responsable de desinfectar el material que faci servir duran 
l’entrenament.

8. L’ús de mascaretes és obligatori, excepte en el moment de fer l’activitat. Els 
entrenadors deuran fer-ne ús, en tot moment, i els esportistes u cop finalitzi la 
activitat  deuran utilitzar-la per circular per la instal·lació.

9. Els entrenaments es faran a porta tancada sense públic.
10. En qualsevol competició o entrenament de bàsquet, en que es faci ús de les 

tres pistes transversals, es obligatori que les cortines estiguin abaixades.
11. Qualsevol equip o esportista que incompleixi aquesta normativa se li podrà 

negar l’accés a les instal·lacions esportives municipals. 




