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NORMATIVA D’ÚS D’INTAL·LACIONS ESPORTIVES  
CB ALBERA-PERALADA 
 
INSTAL·LACIONS 
 
Pavelló municipal de Peralada i Gimnàs Escola Ramon Muntaner. 
 
A QUI VA ADREÇAT 
 
A tots/es els/les jugadors/res i cos tècnic del CB Albera-Peralada que NO presentin símptomes o estiguin en 
aïllament domiciliari degut a un diagnòstic de COVID-19, o que es trobin en quarantena domiciliària per haver 
tingut contacte estret amb alguna persona amb simptomologia o diagnosticada de COVID-19. 
 

 
PROTOCOL D’ÚS ENTRENAMENTS 
 
L’Arribada al pavelló es farà entre 10 i 15 minuts abans de l’inici de l’hora assignada (mirar quadrant horari 
adjunt (mirar Annex 1)), per tal de passar el protocol de seguretat. 
L’Accés a les instal:lacions esportives es durà a terme per l’entrada principal (mirar Annex 2), les jugadores i 
jugadors han d’esperar mantenint la distància de seguretat d’1,5m i amb la mascareta posada a la porxada 
d’entrada del pavelló municipal de Peralada.  
L’Accés es durà a terme en grups bombolla i no es permetrà que els equips es puguin barrejar.  
Es portarà un control d’accés diari de totes i tots el esportistes i equip tècnic a cada sessió d’entrenament. 
Duran el control d’accés es realitzaran els procedimets de control de temperatura, desinfecció de mans amb 
gel hidroalcohòlic i desinfecció de les soles del calçat per part del personal del club. En cas que el control de 
temperatura per part del termòmetre frontal sigui incorrecte (igual o >37,3ºC), es farà un control amb 
termòmetre d’aixella previment desinfectat, si aquest segueix igual, NO es permetre l’accés al recinte a la 
jugadora o jugador. 
 
És obligatori portar la pròpia ampolla d’aigua i calçat esportiu específic per a l’activitat. 
 
Una vegada passat el control d’accés, dins del recinte, seguint les indicacions del personal i el protocol de la 
instal·ació, les jugadores i jugadors accediran a entrar a la zona de pista assignada per l’entrenament (mirar 
Annex 1). La pista disposarà d’una zona de gradaria assignada destinada a dipositar-hi els objectes d’ús 
personal de les jugadores i jugadors i on aquestes i aquests es puguin preparar per a l’activitat esportiva (mirar 
Annex 2). En aquesta zona serà obligatori mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres. 
 
Duran els entrenaments l’equip tècnic del club haurà de portar en tot moment la mascareta posada per 
realitzar les seves funcions. 
No es podran utilitzar els vestuaris. 
Les jugadores i jugadors tindran accés als dos labavos que hi ha al tunel de vestuaris per poder-los utilitzar 
(mirar Annex 2).  
La neteja i desinfecció d’aquests es durà a terme per part del personal municipal. 
Hi haurà una zona de desinfecció a cada pista d’entrenament amb gel hidroalcohòlic, desinfectant i mocadors 
d’un sol ús per tal de mantenir les condicions higièniques del grup i material desinfectat (mirar Annex 2). 
El material serà desinfectat després de cada entrenament abans no sigui utilitzat pel grup següent. 
 
Un cop finalitzada l’activitat esportiva les entrenadores i entrenadors acompanyara a les/els esportistes a la 
zona de recollida d’aquestes/s per les sortides assignades per tal de no coincidir entre els diferents grups 
(mirar Annex 2). 
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PROTOCOL D’ÚS COMPETICIÓ 
 
Només podran accedir al Pavelló Municipal els esportistes, tècnics i acompanyants que previament s’hagin 
acreditat mitjançant l’Annex 5 (mirar l’Annex 3 d’aquest document) facilitat per la FCBQ. 
 
La capacitat de públic al Pavelló Municipal serà de 24 persones, a cada una de les dues pistes laterals, és a 
dir 12 persones per equip i 48 persones per la pista central, 24 persones per equip (mirar Annex 2). 
Caldrà asseure’s als llocs marcats i habilitats per fer-ho. 
 
L’accés es realitzarà per la porta principal de la instal·lació sempre mantenint la distancia de seguretat 
interpersonal (mirar Annex 2). 
Per evitar que es barregin usuaris de diferents partits, no es permetrà l’accés als esportistes, cos tècnic i 
acompanyants del segon partit fins que els esportistes, cos tècnic i acompanyants del partit anterior hagin 
abandonat la instal·lació. 
Duran el control d’accés es realitzaran els procedimets de control de temperatura, desinfecció de mans amb 
gel hidroalcohòlic i desinfecció de les soles del calçat per part del personal del club. En cas que el control de 
temperatura per part del termòmetre frontal sigui incorrecte (igual o >37,3ºC), es farà un control amb 
termòmetre d’aixella previment desinfectat, si aquest segueix igual, NO es permetre l’accés al recinte a la 
jugadora/jugador, membre del cos tècnic i/o acompanyant. 
Serà obligatori que un responsable del club local col·labori amb el conserge en el registre i presa de 
temperatura i desinfecció de sola i mans dels usuaris abans d’entrar al recinte esportiu. 
Caldrà accedir a la instal·lació amb mascareta, que només es podrà treure a l’hora de realitzar l’activitat física.  
 
L’Ús de la mascareta a la gradaria i en els espais complementaris serà obligatòria. 
Caldrà seguir les senyalitzacions i delimitacions per assegurar en tot moment la circulació de forma segura 
pel recinte i que es respecti la distància de seguretat interpersonal. 
 
Duran el partit l’equip tècnic i les/els jugadores/s que estiguin a la banqueta i taules hauran de portar en tot 
moment la mascareta posada per realitzar les seves funcions. 
No es podran utilitzar els vestuaris. 
Les jugadores, jugadors, cos tècnic, taules i àrbitres tindran accés als dos labavos que hi ha al tunel de 
vestuaris per poder-los utilitzar (mirar Annex 2).  
La neteja i desinfecció d’aquests es durà a terme per part del personal municipal. 
Hi haurà una zona de desinfecció a cada pista de joc amb gel hidroalcohòlic, desinfectant i mocadors d’un sol 
ús per tal de mantenir les condicions higièniques del grup i material desinfectat. 
Serà responsabilitat de l’equip local la desinfecció del material. 
El material serà desinfectat després de cada partit abans no sigui utilitzat pel següent encontre. 
Només podrà accedir a la sala de material membres de l’equip local. 
 
Un cop acabada l’activitat esportiva els assitents a aquesta hauran dabandonar les instal·lacions per les 
sortides habilitades per tal de no coincidir entre grups estables (mirar Annex 2). 
 

 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE SIMPTOMOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 
COVID-19 
 
No assitir a les instal·lacions esportives. 
 
Posar-se en contacte amb el seu metge de capsalera. 
 
Comunicar-ho a l’agent de la Covid-19 del club. 
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 
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Annex 3 
 

 

 

PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19  
ALS ENTRENAMENTS I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL 

PROPOSTA ANNEX 5 
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC 

 
B- MODEL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
Aquest document haurà de realitzar-se a cada instal·lació, cada jornada de celebració de 
competicions, partits i/o esdeveniments. Un cop complimentat, el responsable del Protocol de cada 
club haurà de custodiar el registre durant com a mínim, 30 dies des de la celebració de 
l’esdeveniment. 
 
 
Nom del club/entitat:                                                                     Data: 
 
Instal·lació esportiva: Horari: 
 

 

HORARI 
PISTA 1 

EQUIP 1 EQUIP 2 

Nom i cognoms/DNI/Telèfon Nom i cognoms/DNI/Telèfon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nota: Aquest annex es facilita per la custodia del club 


