
 

 
 

 
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. Els vestidors romandran tancats, els esportistes vindran canviats de casa  
8. La entitat serà la responsable de desinfectar el material que faci servir duran 

l’entrenament. 
9. 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  

10. Els entrenaments es faran a porta tancada sense públic  
11. Es recomana que els partits es facin a porta tancada, si això no fos possible, 

l’entitat deurà portar un control de tota persona que accedeixi al camp, amb les 
dades bàsiques de nom , cognoms, adreça i telèfon per poder establir 
qualsevol cadena de contagi si fos el cas i sempre amb seient preassignat  

12. En qualsevol competició o entrenament de bàsquet, en que es faci ús de les 
tres pistes transversals, es obligatori que les cortines estiguin abaixades  

13. Qualsevol equip o esportista que incompleixi aquesta normativa se li podrà 
negar l’accés a les instal·lacions esportives municipals  

 



 

 
 

Pla d’obertura per poder activar l’accés del públic al Pavelló 
Esportiu Municipal d’Abrera. 
 
Segons la darrera RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID‐19 al territori de Catalunya, es podrà 
utilitzar les grades del Pavelló Esportiu Municipal, sempre i quan es compleixin les 
condicions descrites en el següent protocol: 
AFORAMENT AMB 30% DEL PAVELLÓ: 100 persones amb seient a grades. 
El públic entrarà per passeig de l’església i accediran directament per les 
escales exteriors a les grades;  podrà fer-ho 10 minuts abans de l’inici del partit. 
Els esportistes accediran al pavelló per la porta principal de recepció  
En el pavelló només es permetran 2 persones per esportista com a públic.  
PERSONAL TÈCNIC DE CONTROL:  
 R. Control 1: Personal control seients grada, ús de mascareta, circulacions grada i 
serveis WC. 
 R. Control 2: Personal control porta entrada/sortida, solucions alcohòliques, llistat 
accessos. 
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT: 
1. El Servei d’Esports nomenarà un interlocutor com a responsable de la instal·lació, 
que serà el primer en arribar, i obrirà els accessos del pavelló mitjançant els controls 
corresponents. En finalitzar la jornada, serà el darrer en sortir de la instal·lació i 
garantir el bon estat de tota la instal·lació. 
2. Cada vegada que hi hagi canvi de grup/partit, els Responsables  de Control  
vetllaran perquè tots els espectadors/es del partit, primer hagin abandonat l’interior del 
pavelló; i, posteriorment, iniciaran l’entrada del públic del següent partit. 
3. Els jugadors i jugadores no podran accedir per la zona de grades, sent obligatori 
que aquests respectin el protocol establert actualment per a jugadors/es. 
4. El públic no es pot moure de la grada fins la finalització del partit, excepte per anar 
al WC. 
5. No és permès situar‐se en peu a la grada i a la part superior. 
6. El públic únicament podrà asseure’s en els seients marcats amb un gomet verd, 
respectant la distància de dos seients buits per cada seient ocupat. 
7. Obligatori portar mascareta dins de la instal·lació i mantenir distància de seguretat. 
8. S’ubicarà als punts d’informació els cartells indicatius amb les normes de seguretat i 
aforaments. 
9. El club realitzarà recordatori de normes per megafonia d’us de mascareta, distància 
seguretat, etc. 
10. El club disposarà en el control d’entrada de: 
a. Solució hidroalcohòlica suficient. 
b. Llistat de les persones de públic que entren a la instal·lació, confeccionat per les 
opcions: 
i. Inscripció per App . 
ii. Llista amb paper a l’entrada elaborada pel Responsable de Control. 
c. El responsable de la instal·lació vetllarà i custodiarà els llistats del públic que han 
accedit a la instal·lació esportiva amb l’única finalitat d’atendre el requeriment de Salut 
pública. 
d. El procediment d’inscripció del públic es realitzarà digitalment. Els enllaços es 
derivaran a les diferents entitats esportives, un cop es tinguin els partits de la jornada 



 

 
 

en qüestió: Els enllaços es derivaran a les diferents entitats esportives locals, un cop 
es tinguin els partits de la jornada en qüestió). 
 
e. Les inscripcions com a públic es podran realitzar fins el dijous en l’esmentat 
enllaç i el divendres el Servei d’Esports derivarà a través del mail facilitat per 
l’entitat els llistats amb les persones inscrites per accedir com a públic als 
partits. Les llistes de públic assistent es conservaran al servei d’esports durant 
dues setmanes consecutives posteriors a la celebració dels patits. 
 
 
 
 
Joaquim Esteve Bravo  
 
Cap del Servei d’Esports  



PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL 
D'ABRERA - ACCÉS COM A PÚBLIC 
ALS PARTITS DE BÀSQUET  
 
 
El formulari s'ha d'omplir per poder assistir al partit com a públic. Es permet l'entrada 
d'un màxim de 2 acompanyants per jugador/a. Només seran vàlides les inscripcions 
realitzades fins el dijous: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdZVnAGgHdC5jsAV9KVjY8rljlT2G7sT3CsWZq6
UqwjlqTg/viewform 
 
 
PROTOCOL D'ACTUACIÓ: 
A l’entrada de la instal·lació hi haurà el responsable que us identificarà amb el DNI/NIE i 
en tot moment s'haurà de seguir les directrius marcades per l’esmentada persona 
responsable. 
Us indicarà el lloc on seure i respectant la distància de seguretat de 2 seients de 
distància per assistent. 
Les grades estaran dividides en dos. Un lateral pels assistents que pertanyen a l’equip 
local i l’altre lateral pels assistents que pertanyen a l’equip contrari. 
A l’entrada està ubicat el polsador de mans, perquè cada assistent pugui fer la 
desinfecció pertinent. Serà obligatori portar la mascareta posada en tot moment. 
 
Les entrades i sortides seran esglaonades. 
 
10 minuts abans de començar el partit el responsable de la instal·lació farà entrar 
esglaonadament i amb totes les mesures pertinents al públic, començant primer amb els 
de l'equip local i seguidament amb els de l'equip visitant. 
 
Un cop dins no es podrà sortir de la instal·lació fins finalitzar el partit, excepte en cas de 
força major. 
 
Un cop finalitzat el partit, la sortida també es farà esglaonada i respectant la distància 
de seguretat, per tant, la sortida es realitzarà de forma que els més propers a la sortida 
siguin els primers en sortir i així fins finalitzar la sortida total dels assistents. 
 
Preguem sigueu puntuals en sortir just al finalitzar el partit, ja que s’haurà de donar pas 
a l’entrada dels següents assistents per al proper partit. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdZVnAGgHdC5jsAV9KVjY8rljlT2G7sT3CsWZq6UqwjlqTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdZVnAGgHdC5jsAV9KVjY8rljlT2G7sT3CsWZq6UqwjlqTg/viewform

