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PROTOCOL COVID DELS PAVELLNS MUNICIPALS DE LLEIDA 
(22 d’octubre de 2021) 

 
Aquest document recull les mesures que s’han d’aplicar per la reobertura i ús de les instal·lacions 
esportives municipals.  Per la seva redacció s’ha tingut en compte les recomanacions i indicacions de 
la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, a les indicacions de l’Ajuntament de Lleida i les 
del Departament de Salut. Aquest document s’anirà actualitzant en la mesura que es rebin noves 
indicacions de les autoritats pertinents. 
 
 
 
El principal objectiu d’aquesta guia és establir una normativa d’ús de la instal·lació del Pavellons 
Municipals de Lleida amb les màximes garanties possibles quant a salut, seguretat i higiene.  
 
 
 

- El personal tècnic (entrenadors i cos tècnic) i esportistes dels diferents clubs o entitats de la 
ciutat de Lleida amb prèvia autorització de la Regidoria d’Esports i Activitat Física. 

- El personal d’oficines dels diferents clubs amb autorització prèvia. 
- El personal tècnic i federatiu pel desenvolupament de les diferents competicions (àrbitres, 

taula, etc.). 
- Públic general als partits que estableix la Secretaria General de l’Esport. 
- Responsables i usuaris de les diferents activitats esportives d’entitats amb autorització prèvia. 
- Acompanyants a un/a menor d’edat a una competició o un entrenament. 
- Accés a les oficines, sempre respectant els aforaments dels diferents espais. 

 
 
 

- Entrenaments, partits i activitats esportives sempre amb un entrenador/entrenadora o 
responsable. 

- Accés a les oficines dels Clubs. Els Clubs hauran d’informar als treballadors i usuaris de les 
mesures recomanades per limitar al màxim la possibilitat d’infecció per la COVID-19. 

- Ús de serveis (WC). 
- Ús de vestidors segons estableix la Secretaria General de l’Esport. Es pot fer ús de les dutxes. 
- Accés de públic a partits que estableix la Secretaria General de l’Esport. 
- Ús d’infermeria. 
- Ús del gimnàs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius del protocol 
 

Qui pot utilitzar la instal·lació? 
 

Què es podrà fer? 
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- En l’entrar a la instal·lació es realitzarà rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques 
situades en els accessos al mateix i desinfecció del calçat (catifa desinfectat que es troba a la 
instal·lació).  

- Qualsevol persona que entri a la instal·lació haurà d’utilitzar mascareta i seguir en tot moment 
les indicacions dels cartells penjats a la instal·lació. L’única excepció serà els esportistes o 
usuaris que estiguin realitzant pràctica esportiva segons estableix la Secretaria General de 
l’Esport. 

- Pot accedir a la instal·lació un acompanyant a un/a menor d’edat a una competició o un 
entrenament. La Regidoria recomana que no hi hagi presència d’acompanyants durant els 
entrenaments, però serà el Club qui decideix si ho permet. 

- En la mesura del possible l’entrada a la instal·lació serà esglaonada per evitar aglomeracions i 
l’alta concentració de persones, tant dins com fora de la instal·lació. 

- L’entrada i sortida dels esportistes es mirarà de fer per accessos diferents del públic general. 
 

 

- Partits estableix la Secretaria General de l’Esport., es permet l’accés de públic. L’aforament del 
pavelló és del 100%. 
 

 

- Pel control d’aforament en els dies d’entrenament hi haurà un mantenidor (amb les mesures 
de protecció establertes) que serà l’encarregat d’obrir/tancar la instal·lació i donar les 
indicacions necessàries. En dia de partit, serà el Club qui haurà de controlar l’aforament de la 
instal·lació i el compliment de la normativa. 

- El Club o entitat designarà un Responsable de prevenció i higiene, que és qui ha de supervisar 
el compliment de la normativa. 

- El club o entitat esportiva es farà responsable de la neteja i desinfecció del material que 
s’utilitzi per les persones esportistes dels seus clubs o entitats esportives..  

- Ús d’infermeria. Es limita l’accés a un sanitari i un esportista. S’haurà de procedir a la 
desinfecció del material que s’ha fet ús per part dels usuaris, i és obligatori l’ús de tovallola 
pròpia de l’esportista a la llitera de massatge. 

- En tot moment seguirà les indicacions del mantenidor i dels cartells amb les indicacions. 
- Respectarà la distància de seguretat amb la resta d’usuaris. 
- El Club es responsabilitza de la neteja i desinfecció de la seva oficina. 

 
 
 

- Aforament al 100%.  
- A la porta de cada vestidor es col·locarà cartells amb el número de persones que poden 

accedir. 
- Es permet l’ús de dutxes. 
- Es recorda que es obligatori l’ús de mascareta dins dels vestidors, a excepció de la zona de 

dutxes, sempre respectant la distància entre persones. 
 
 

Accés a la instal·lació 
 

Accés a grades partits 
 

Normativa d’ús 
 

Vestidors 
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- Es permet el servei de restauració complint amb la normativa que marca l’apartat 8 de la 
Resolució del Departament de Salut pel que fa a les condicions de les activitats d'hostaleria i 
restauració.  

- Fora de l'àmbit del servei de restauració, es permet el consum de begudes, i en cap cas 
d'aliments. 

- El Club haurà d’informar d’aquestes mesures mitjançant la megafonia si en disposa durant els 
partits. 
 

 

- L’aforament del gimnàs es del 100%. 
- El Club o entitat haurà de fer una desinfecció del material després de cada d’ús. 
- És obligatori la desinfecció de mans a l’entrar al gimnàs amb gel hidroalcohòlic. 
- És obligatori l’ús de tovallola per part de tots els usuaris. 
- És recorda l’obligatorietat de mascareta excepte en moments on només estigui fent activitat 

esportiva un grup bombolla i respectant la distància entre esportistes. 
 

 

 

Aquest document es genera en base a la següent documentació: 

- RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, del Departament de Salut 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8528/1875597.pdf  

- Pla Sectorial Utilització Instal·lacions Esportives del Departament de Presidència 
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consell
s_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-
sectorials/Installacions-esportives/2020_10_28-DP-UTILITZACIO-INSTALLACIONS-
ESPORTIVES.pdf  

- FAQS de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física 
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-
esport/FAQS_mesuresActualitz_15octubre_ok_accessible.pdf 
 

Gimnàs  
 

Establiments de restauració  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8528/1875597.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Installacions-esportives/2020_10_28-DP-UTILITZACIO-INSTALLACIONS-ESPORTIVES.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Installacions-esportives/2020_10_28-DP-UTILITZACIO-INSTALLACIONS-ESPORTIVES.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Installacions-esportives/2020_10_28-DP-UTILITZACIO-INSTALLACIONS-ESPORTIVES.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Installacions-esportives/2020_10_28-DP-UTILITZACIO-INSTALLACIONS-ESPORTIVES.pdf
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQS_mesuresActualitz_15octubre_ok_accessible.pdf
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQS_mesuresActualitz_15octubre_ok_accessible.pdf

