
 
 

Regidoria d’Esports i Activitat física 
av. Tortosa, 2, 1a planta, edif. Mercolleida, 25005 Lleida - 973700614/607 - esports@paeria.cat - http://esport.paeria.cat/ 

 

 
PROTOCOL D’OBERTURA PELS PARTITS DE COMPETICIÓ  
AMB PÚBLIC AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE BARRIS NORD  

(17 de setembre de 2020) 
 

Aquest document recull les mesures que s’han d’aplicar per la reobertura de les instal·lacions 
esportives.  Per la seva redacció s’ha tingut en compte les Ordres del Ministerio de Sanitat i de la resta 
d’autoritats competents.  Aquest document s’anirà actualitzant en la mesura que es rebin noves 
indicacions de les autoritats pertinents. 
 
• Objectius del protocol: 
 
El principal objectiu d’aquesta guia és l’obertura al públic als partits de competició esportives de la 
instal·lació del Pavelló Municipal de Barris Nord de Lleida amb les màximes garanties possibles en quan 
a salut, seguretat i higiene.  
 
• Qui pot utilitzar la instal·lació? 
 
El personal tècnic (entrenadors) i esportistes dels diferents clubs o entitats de la ciutat de Lleida amb 
prèvia autorització de la Regidoria d’Esports i Activitat Física. 
El públic, en general, podrà accedir al pavelló als partits de competició , respectant les indicacions i les 
mesures que s’implementen a la instal·lació.  
El club o entitat esportiva es comprometrà a tenir registre d’ús dels diferents esportistes en els partits 
de competició,  caldrà tenir el registre de traçabilitat. 
El club o entitat esportiva farà signar a persones esportistes un document autoresponsabilitat. 
 
 
• Què es podrà fer? 
 

- Es podrà fer partits de competició, seguint els protocols de Covid 19 de les diferents 
instal·lacions o del propi club.  

- Es recomana sempre i quan siguin amb grups estables i sempre amb un 
entrenador/entrenadora, respectant la distància de seguretat. 

- Hauran d’utilitzar mascareta quirúrgica quan no sigui possible mantenir la distancia de 
seguretat de 2 metres. 

- Seguir en tot moment la cartellera amb les indicacions corresponents. 
- El club haurà d’informar al públic assistent dels protocols i de les indicacions  
- El públic ha de respectar les distàncies marcades als seients per seure, disposant d’un terç de 

l’aforament (2 seients de distància entre cadires). 
- Es podrà fer servir els vestidors a les competicions sènior LEB Or, LEB Plata, i Copa Catalana 

femenina seguint les indicacions del mantenidor. 
 
 
• Normativa d’ús 
 

- Abans d’entrar a la instal·lació es realitzarà rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques 
situades en els accessos al mateix que ha de facilitar el Club. 

- Per entrar a la instal·lació caldrà fer la desinfecció del calçat (catifa desinfectat que es troba a 
la instal·lació).  
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- Abans d’entrar a la instal·lació, el responsable de seguretat i  d’higiene del Club farà el control 
de temperatura de les persones esportistes i públic. En el cas que la temperatura sigui superior 
a 37’3 graus, aquestes haurà d’abandonar la instal·lació i el club o l’entitat haurà de prendre 
les mesures necessàries segons el seu protocol.  

- Ningú podrà accedir a la instal·lació sense passar pel control d’entrada . No es podrà utilitzar 
els espais marcats com a no disponibles.   

- L’accés dels esportistes haurà de ser per un accés diferent dels de públic general. 
- El Club es farà responsable del control d’aforament i el registre de traçabilitat.  
- 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. 
- 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. 
 

 Recomanacions 
 

Pel que fa a les entrades i sortides caldrà seguir estrictament les mesures en matèria de salut: 

- Mantenir la distància mínima entre elles de 2 metres. 
- Obligatorietat d’ús de la mascareta per part del públic. 
- Evitar reunions o trobades i que l’entrada i sortida dels esportistes i públic sigui fluida. 
-  Seguir els protocols dels clubs o entitats dels quals formen part (federació); així com les 

indicacions dels tècnics i del personal responsable. 
- Seguir les indicacions dels/les mantenidors/es de les instal·lacions esportives municipals  i de 

la cartelleria amb les indicacions pertinents. 
 


