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DISPOSICIONS GENERALS 
 

 Es mantenen obertes al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais 
tancats, sempre que es compleixin les limitacions següents: 
  Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els 

usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent. 
  S’estableixi un control d’accés en forma de registre de els persones que hi accedeixin. 
 Les activitats en espais cobert gimnasos serà en un màxim del 70% de l’aforament de 

cada sala o equipament i sempre amb mascareta( tret del cas de les piscina cobertes). 
o Aquesta limitació no afecta a l’esport federat. 

Els vestidors i serveis de dutxes podran reobrir, les entitats gestores de les instal·lacions 
informaran als usuaris del fet que es tracta d’un ús excepcional, prioritzant sempre 
esportistes que no poden canviar-se en espasi d’ús privat, especialment esportistes no 
residents a Cervera. No es podran fer ús del servei de dutxes compartint l’espai entre 
diferents grups d’activitat. 
 Es permet el desenvolupament d'activitats grupals en espais tancats amb subjecció a les 

condicions següents: 
 En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no acreditin el compliment de les 
condicions de ventilació i qualitat de l'aire es poden dur a terme sempre que no concentrin 
més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte 
en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. La limitació de 
concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin 
llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en 
els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb 
subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del 
PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i 
evitant qualsevol tipus d'aglomeració d'esportistes. 
 

 Les instal·lacions i els equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir i utilitzar-se sempre 
que es compleixin les condicions següents: 

 
 Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els 

usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent. 
 S’estableixi un control d’accés i registre d’assistents a cada activitat. 
 Els vestidors restaran oberts per als entrenaments i competicions federades, prioritzant 

sempre esportistes que no poden canviar-se en espasi d’ús privat, especialment 
esportistes no residents a Cervera. L’ús del servei de dutxes també restaurà obert en els 
mateixes condicions, sense fer-ne ús diferents grups en el mateix moment. El nombre 
d’usuaris d els dutxes es militarà al nombre de sortides d’aigua de cada instal·lació, is 
empre respectant i garantint les mesures de seguretat 

 Es permet el desenvolupament d’activitats en grup sempre que no concentrin més de deu 
persones, inclosa la persona que és la professora o monitora si escau. La mateixa 
limitació s’aplica a les classes d’activitats esportives que es practiquen individualment o 
en grups de menys de sis persones. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives 
federades 



       Resum i actualització dels protocol i les normes de  funcionament 
de les  Instal·lacions Esportives municipals. 

actualització 27/08/2021 

PAERIA DE CERVERA (Regidoria d’esports) 
Plaça Major, 1 – 25200 – CERVERA (la Segarra) 

Telèfon 973 533 544 – Fax 973 534 098 
www.cerverapaeria.cat 
Actualització 15/09/2020 

 Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del 
Pla d’actuació del PROCICAT. 

 
 No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, 

tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que 
hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional. 

 
 Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s'han de 

desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de 
Catalunya. 

 A excepció de les competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet de caràcter 
professional que, en aplicació de la normativa específica, s'han de desenvolupar sense 
presència de públic, la resta de competicions permeses es poden desenvolupar amb presència 
de públic amb subjecció a les condicions següents: 
 a) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 70% de 

l'autoritzat i un nombre màxim de 3.000 persones. 
 b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 70% 

de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. 
 L'organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s'ha de fer d'acord amb els 

paràmetres previstos en el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i sempre 
garantint el registre i control de l’accés. 

 
 Qualsevol activitat esportiva o pràctica d’activitat física ha de guiar-se pel principi de minimització 

de risc. 
 L’accés dels usuaris a les instal·lacions es farà sempre garantint els aforaments persones i 

manteniment sempre els distàncies de seguretat interpersonals establertes. 
 No poden accedir a la instal·lació esportiva les persones amb la COVID-19, les que hagin estat 

en contacte estret o les que presentin símptomes compatibles amb la malaltia. 
 Tota persona usuària individual o treballadora de la instal·lació haurà de declarar 

responsablement que no presenta cap símptoma compatible amb la COVID-19, no ser positiu o 
contacte estret amb una persona contagiada. 

 Per permetre l'accés als grups, la persona responsable de cada entitat haurà de certificar que 
compleixen les condicions establertes per ser considerat un grup estable i permanent, d’acord 
amb allò que estableix el Pla d’acció pel desconfinament esportiu a Catalunya. 

 Tots els usuaris faran us de la mascareta per accedir als diferents equipament esportius 
municipals. Aquesta es podrà treure durant la pràctica esportiva i sempre manteniment la 
distància de seguretat i la normativa d’ús de les mateixes vigent.  En el cas del Públic és 
obligatori l’ús de mascareta. 

 Només estan permeses les excepcions de l’ús de la mascareta en activitat a l’aire lliure i en 
activitats excloses de la normativa com esports professional o competicions de caire nacional o 
internacional i l’esport federat. 

 Abans de començar i al finalitzar l’activitat els esportistes  es netejaran les mans amb gel  
hidroalcohòlic. 

 No es podrà accedir a la instal·lació fins que no hagi el responsable de cada grup. L’entrada a 
les instal·lacions es farà de forma esglaonada  cap a la zona de vestidors i accés a la pista un 
cop finalitzi l’activitat del grup anterior, per tal de coincidir el mínim de grups a l’interior del 
equipaments esportius. L’entrada a les instal·lacions serà exclusivament per jugadors/es, equips 
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tècnics i directius de les entitats usuaris de cada equipament i es farà 15 minuts abans de l’inici 
de l’activitat. 

 Un cops els equips siguin a l’interior dels equipaments es tancarà la porta d’accés, si algú 
necessita entrar s’avisarà als encarregats dels equipaments. 

 Les entrades i sortides dels equipaments esportius es faran pells circuïts marcats per evitar 
contacte entre els grups i els aglomeracions. 

 Es obligatori el canvi de calçat esportiu, cal entrar a la pista esportiva o el terreny de joc amb un 
calçat propi destinat només a aquets ús. Està prohibit caminar descalç per la instal·lació. 

 Entre setmana es podrà fer ús dels vestidors , però es recomanada als esportistes que vinguin 
canviades de casa. Els WC estaran oberts. 

 Entre setmana les graderies restaran restringides només a tècnics, esportistes i familiars de 
jugadors. 

 Cada entitat haurà de designar el seu responsable de seguretat i higiene,  que estarà en 
contacte permanent amb la Paeria de Cervera per garantir el control de la pandèmia i garantir la 
traçabilitat en cas de positius entre els practicants esportiu, aquest serà l’encarregat d’elaborar i 
gestionar els registres d’esportistes, equips tècnics i directius que interaccionin en els activitats 
per garantir el seguiment i la possible traçabilitat. 

 Cada entitat presentarà el seu protocol  
 Es obligatori entregar a cada club esportiu el document de declaració responsable. 
 En cas que algun esportista es trobi malament ho haurà de comunicar ràpidament als seus 

entrenadors o als responsables del club i abandonar les instal·lacions immediatament. 
 Si algun esportista presenta simptomatologia COVID-19 o ha estat en contacte estret amb una 

persona positiva ha d’abstenir-se d’accedir a les instal·lacions esportives i seguir el protocol 
marcat pel departament de salut. 

 Cada membre d’un equip haurà de portar la seva pròpia ampolla d’aigua d’ús individual, resta 
prohibit l’ús d’ampolles o recipients d’ús col·lectiu. 

 L’ús de la mascareta és obligatori per la pràctica esportiva grupal en espais tancats: pavellons, 
sales esportives i gimnasos. Aquest punt de afecta als equips professionals ni en competició 
estatal. 

 
MESURES ESPECIFIQUES PER LES COMPETIONS 
 

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s'han de 
desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de 
Catalunya. A excepció de les competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet 
de caràcter professional que, en aplicació de la normativa específica, s'han de desenvolupar 
sense presència de públic, la resta de competicions permeses es poden desenvolupar amb 
presència de públic amb subjecció a les condicions següents 
Les entrades i sortides dels equipaments esportius tant d’esportistes com de públic estan 
degudament marcades i amb plànols a cada instal·lació. 
Els vestidors s’obriran per las equips participants, es cedirà l’ús de més d’un vestidors a aquets 
equips per garantir la distància de seguretat dels seus membres, en cas que sigui necessari. 
Vestidors, materials comuns etc seran desinfectats després de cada ús. 
Pel que fa al públic el control de l’accés i l’aforament permès a cada equipament  anirà  a 
càrrec de l’entitat organitzadora de cada event o competició, la Paeria de Cervera posarà a 
disposició de cada entitat un Aplicatiu gratuït per formalitzar les inscripcions i control de 
l’aforament. 
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Cada equipament disposarà de codis QR i enllaç web per a fer la reserva de plaça. 
Les portes de cada equipament s’obriran quinze minuts abans de cada partit i es tancaran un 
cop s’iniciï el mateix. 
La sortida de públic serà esglaonada amb l’entrada del públic pel següent event a poder ser per 
diferents punts, si la instal·lació ho permet. 
 

TERMINIS 
 
Les mesures previstes en aquesta actualització del protocol s’aplicaran mentre estigui vigent 
la Resolució  SLT/ 2665/2021/2021, de 27 d’agost de 2021 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. 
 

 El protocol i el pa de contingència dels equipaments esportius municipals s’actualitzarà en 
funció de les indicacions de les autoritats sanitàries, el protocol de les diferents federacions 
esportives i les directrius de la Paeria de Cervera. 
 
Aforaments  
 
Equipament  Pista esportiva Vestidors  Graderia  Total instal·lació ( actual) 
Camp de futbol º117 52 338 507 
Pavelló 
poliesportiu 

68 28 264 360 

Pavelló 
polivalent  

36 20 105 161 

Pistes de bitlles  28 10* 40 78 
 
ºentre els dos camps esportius 
*locals social, actualment se’n permet l’ús. 
Els aforaments estan calculats d’acord a l’actualització de 28/10/2020 del pla sectorial de 
la secretaria general de l’esport. 
Els vestidors només s’obriran en competició oficial per els equips visitants. 
Les zones d’espectadors a les graderia estan marcades seguint les distàncies de 
seguretat interpersonal. 

 
 
 
 
 
 


