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DISPOSICIONS GENERALS 
 

 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. 

 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.  

 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 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 tècnics i directius de les entitats usuaris de cada 
equipament. 

 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, no es podrà fer ús dels vestidors , cal que els/les esportistes vinguin canviades 
de casa. Els WC si que estaran oberts. 

 Entre setmana les graderies restaran tancades. 
 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. 

 
MESURES ESPECIFIQUES PER LES COMPETIONS 
 

 En els partits jugats a Cervera els jugadors dels equips locals hauran de venir canviats de casa, 
l’ús dels vestidors quedarà limitat i restringit als equips foranies, tot i això sempre que sigui 
possible es recomana arribar amb la roba esportiva ja posada per evitar l’ús dels vestidors. 
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 Els vestidors només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix 
grup estable de les activitats extraescolars.  

Tant als vestidors com a les dutxes caldrà mantenir la distància de seguretat i, per tant, el 
nombre de persones que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.  

 S’habilitarà en la mesura que sigui possible un espai( un vestidor o magatzem)  per poder 
resguardar-se del fred en les activitats a l’exterior ( camp de futbol) durant els períodes de 
descans dels partits. L’ús d’aquets espai sempre s’ha de fer amb el grup estable i amb 
mascareta. 

 L’accés dels usuaris a les instal·lacions es farà sempre garantint els aforaments persones i 
manteniment sempre els distàncies de seguretat interpersonals establertes. 

 Les entrades o sortides dels equipaments esportius es faran seguint els circuïts marcats. 
 No es donaran aigües als jugadors de cada equip, aquets hauran de portar una ampolla d’ús 

individual i no es podrà compartir. 
 Els clubs participants mantindran els seus grups estables sota el control del personal tècnic i 

del responsable de seguretat i higiene, caldrà registrat les dades de tots els assistents a 
l’activitat: esportistes, tècnics, directius i públic en general. 

 Els jugadors i jugadores no hauran de portar mascareta per la pràctica esportiva, si que ho 
hauran de fer les tècnics, directius o públic en general. 

 El control del públic serà a càrrec de l’organitzador de l’activitat, caldrà registrat tots els 
assistents: nom, cognom i telèfon de contacte, es prioritzarà directius i familiars dels jugadors 
d’ambdós equips. Aquets registre es tindrà  a disposició de les autoritats sanitàries. 

 Els espectadors hauran de seguir els circuïts marcats i ocupar les zones habilitades i marcades 
per ells, sempre respectant la distància de seguretat interpersonal. 

 L’ús de mascareta és obligatori en les zones de públic, tret de les persones que presentin algun 
tipus de malaltia o dificultat respiratòria que en desaconselli l’ús. 

 
TERMINIS 
 

 Les mesures previstes en aquest protocol s’aplicaran mentre duri l’estat de pandèmia 
sanitària. 
 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 
Camp de futbol 60 40 150 250 
Pavelló 
poliesportiu 

45 20 100 150 

Pavelló 
polivalent  

30 16 60 96 

Pistes de bitlles  20 10* 20 50 
 
 
*local social 
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Els vestidors només s’obriran en competició oficial per els equips visitats. 
Les zones d’espectadors a les graderia estan marcades seguint les distàncies de 
seguretat interpersonal. 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

Telèfon 973 533 544 – Fax 973 534 098 
www.cerverapaeria.cat 

Pla de contingència equipaments esportius municipals.  
Fase de represa 
 
Equipaments de gestió directa: 
Pavelló poliesportiu municipal 
Pavelló polivalent 
Camp d’esports municipal. 
 
Personal adscrit al servei i responsables de la seguretat: 
 
Meritxell Ramon Rius, Regidora d’esports. 
Arseni López, tècnic de la regidoria. 
Oscar Ramos i Joan Noguera, conserges dels equipaments municipals. 
 
Fonaments de dret 
Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19. 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2 
PLA D’ACCIÓ DEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA aprovat pel 
comitè tècnic del PROCICAT el passat 13 de juny de 2020. 
 
CRITERIS GENERALS 
 
Es permetrà la pràctica esportiva i d’activitat física, tant individual com col·lectiva, en 
qualsevol instal·lació esportiva així com a l’aire lliure en els termes establerts en el 
present, sempre que es garanteixi el compliment de les distàncies de seguretat i les 
mesures d’higiene previstes en aquest Pla. 
Totes les persones practicants d’esport i activitat física han de regir-se per les normes 
establertes en aquest Pla i per les que es dictin en el seu desplegament. 
El contingut i les disposicions establertes en aquest Pla d’acció pot veure’s modificat 
d’acord amb les condicions epidemiològiques dels diferents territoris així com l’evolució 
de les mateixes condicions. 
Es prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva 
organitzada a instal·lacions a l’aire lliure, en entorns naturals i espais urbans 
practicables expressament habilitats al seu efecte, sempre garantint les mesures de 
distanciament, seguretat i salut establertes en el present punt, així com les indicades 
per les autoritats competents. 
Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la distància 
física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de 
seguretat de 2,5 m2 per persona. Als efectes del present, aquesta distància haurà 
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d’incrementar-se en aquells casos que la intensitat o el tipologia de pràctica física o 
esportiva així ho requereixi. 
La pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i permanents. Als 
efectes del present, s’entendrà com a grups estables i permanents, aquells grups 
d’esportistes que, de forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica 
esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la 
COVID-19 durant el període d’estabilització del grup, és a dir 14 dies. En aquest  
sentit, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 14 dies del grup de 
contacte (si no han tingut abans) fins a l’estabilització del grup. Tindran consideració 
de grups estables als efectes descrits, els equips, els grups i les parelles 
d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les 
activitats de forma conjunta i continuada en el temps. 
Totes les entitats esportives promotores d’activitat esportiva ( competitiva o recreativa) 
haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables així com dels esportistes que hi 
participin mitjançant la protocol·lització de les mesures que permetin identificar els 
esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles 
contactes de risc. 
Els esportistes que participin en activitats organitzades, individuals i grupals, hauran de 
declarar responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap 
simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver 
conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb 
persones afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el 
cas de tenir símptomes o haver estat positiu. 
 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
Es podran desenvolupar activitats esportives en instal·lacions i centres esportius de de 
caràcter individuals com col·lectives sempre que es garanteixi la distància física 
interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de 
seguretat de 2,5 m2 per persona. Aquesta distància podrà reduir-se si les persones 
practicants fan ús de mascareta i en els espais tancats es podrà reduir a un mínim d’1 
metre. 
 
Cal garantir la ventilació creuada dels equipaments i espais interiors d’acord a les 
mesures establertes pel departament de salut: 
 Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant 
ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització., en cas que sigui 
necessari, cal maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les portes.  
 Iniciar la ventilació 2 hores abans de l’obertura del local i mantenir-la en 
funcionament 1 hora després del tancament quan això sigui possible.  
 
Pel que fa al wc’s: 
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 Els lavabos han d’estar ben ventilats. Si tenen extracció forçada d’aire és 
recomanable que sigui ininterrompuda mentre estiguin oberts al públic, si això és 
possible, tenint en compte els límits de funcionament d’aquests equips.  
 Per evitar la transmissió fecal-oral del virus, abans de la descàrrega de l’aigua 
en els inodors cal que la tapa estigui tancada. Cal revisar periòdicament que els sifons 
dels inodors, de les piques i el desguàs del terra estiguin plens d’aigua.  
 
Tot i que la norma preveu fer ús dels vestidors i de les dutxes de les instal·lacions 
esportives, sense distinció, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per persona, tant en 
espai de dutxa com en el de vestidor mateix, aquest romandran tancat entre setmana, 
només s’obriran en cas d’activitat competitiva i garantint les mesures d’higiene i 
desinfecció. 
 
PROTOCOLS DELS EQUIPAMENTS 
 
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 establertes en 1,5 metres 
o 2,5m2 per persona. 
 
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. 
Abans de començar i al finalitzar l’activitat els esportistes  es netejaran les mans amb 

gel  hidroalcohòlic.  
Es col·locaran dispensador de gel hidroalcohòlic per afavorir la desinfecció de les 
mans d’esportistes , entrenadors i públic a les entrades dels equipaments i així com als 
accessos a vestidors. 
S’eliminarà el sistema d’entrada digital del pavelló poliesportiu durant la pandèmia. 
 
Caldrà Esglaonar els horaris d’accés a instal·lacions esportives dels diferents equips i 
esportistes per evitar una alta concentració de persones. NO es permetrà l’accés a la 
zona de pista i vestidors de qualsevol persona que no formi part del grup o grups de 
convivència ( equips). 
 
Els lavabos restaran oberts, per ús individual i seran desinfectats diàriament. 
L’ús de vestidors i dutxes dels diferents equipaments es esportius es veurà afectat per 
les distàncies de seguretat marcades: 
Pavelló poliesportiu. No es preveu inicialment la seva obertura per les dimensions 
dels mateixos. 
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Pavelló polivalent: No es preveu la seva obertura entre setmana si per competicions 
amb límit d’aforament, distància de seguretat 3 m2 per persona, s’estimen 8 persones 
Camp d’esports: No es preveu la seva obertura entre setmana si en cas de de 
competicions amb límit d’aforament distància 3m2 per persona. Vestidors nous un 
màxim de 12 persones i 10 en el cas dels vestidors vells 
Segons les modificacions normatives o l’evolució de la situació marcada per la 
pandèmia aquestes mesures es podem modificar, tant augmentant l’ús permès com 
restringint-ne el proposat. 
Queda prohibit els desplaçaments descalços a les zones de vestidors i dutxes. 
Es disposar en papereres amb tapa i pedal o sense tapa per recollir mocadors i 
materials d’un sol ús, aquestes es buidaran i desinfectaran diàriament. 
Es col·laran catifes desinfectant a les entrades de vestidors esportiva en els 
equipaments esportius. 
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. 
Es col·locarà cartellera informativa dels usos permesos i de la normativa de seguretat i 
higiene pròpies. 
S’establiran circuits d’entrada i sortida dels equipaments per evitar aglomeracions 
d’esportistes i espectadors. ( annex amb els plànols) 
Totes les autoritzacions d’us seran atorgades per resolució del regidor, sempre amb 
l’aprovació prèvia del pla o protocol que cada entitat usuària presenti. El no 
compliment de la normativa de l’equipament com del protocol establert pel club 
comportarà de denegació de l’ús de l’equipament esportiu. 
Les entitats hauran de treballar en grups estables de convivència, format per tècnics i 
jugadors/es, aquest grups un cop feta la fase de familiarització de 14 dies amb 
entrenaments amb distància de seguretat podran entrenar sense mantenir aquesta 
distància.  
Es permetran entrenaments simultànies entre un màxim de tres grups de convivència, 
però no el seu treball conjunt. 
Un cop establerts els grups caldrà notificar els seus components a la Paeria per poder 
establir-ne el control 
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 esportius. 
Caldrà garantir la traçabilitat en cas de positiu i preveuen els sistemes d’aïllament de 
cada grup afectat. 
En el cas del públic assistent es limitarà l’aforament de les zones de graderia per tal de 
garantir les distàncies de seguretat tant a la graderia com als accessos: 
Pavelló poliesportiu: presenta un sol accés per públic, es limitarà l’aforament a 200 
persones. 
Pavelló polivalent es marcaran com entrada a la graderia els accessos propers  a 
l’entrada principal i les sortides els més propers a l’escenari l’aforament es militarà a 
60 persones per graderia en actes esportius, en actes culturals o festiu restaran 
tancats els accessos. 
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Camp de futbol, presenta un sol accés per públic, l’aforament a 250 persones. 
 
Protocols de neteja dels equipaments esportius 
 
Cada titular de instal·lació, en el propi protocol, establirà un sistema adaptat 
d’intensificació de neteja i desinfecció en funció de l’aforament, la freqüència de trànsit 
o ocupació, els tipus d’activitats, els usos de la instal·lació així com la possibilitat de la 
presència de casos possibles o confirmats de COVID-19 
 
La neteja i desinfecció dels espais comuns dels equipaments esportius es farà 
diàriament, a càrrec del personal de neteja de la Paeria de Cervera. També es 
realitzaran neteges ala les zones de serveis i vestidors  durant el transcurs d ela 
jornada d’obertura, d’acord a l’ús i flux d’esportistes. 
Els productes desinfectants utilitzats estan  inscrits al Registre de plaguicides no 
agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut 
Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2: 
productes per a la desinfecció de superfícies i aèria, d’ús ambiental (desinfectants no 
destinats a l’aplicació directe a persones o animals, usats per a la desinfecció de 
superfícies, materials, equips, mobles, parets, terres i aire) i han de disposar del 
corresponent número de registre. També s’utilitzarà lleixiu tot i no està inclosa en el 
registre però el seu ús està permès. 
 
 
Protocols per les entitats usuàries. 
Cada entitat haurà de presentar el seu pla de represa de l’activitat que caldrà valorar i 
aprovar per l’òrgan competent per tal de poder cedir l’ús de les instal·lacions 
esportives. 
Les diferents federacions esportives proporcionaran a les entitats esportives models 
propis que podran adaptar i presentar a la Paeria per la seva aprovació. 
 
Cada entitat nomenarà el seu encarregat en seguretat i higiene, el qual caldrà que faci 
la formació on-line al respecte. Aquest, serà l’encarregat de portar els registres 
sanitaris d’obligat compliment de cada grup de convivència ( equip). 
 
Un cop autoritzat la cessió de l’ús de qualsevol dels equipaments esportius de la ciutat 
de la ciutat l’entitat es compromet a seguir el seu protocol d’utilització aprovat 
prèviament, així com la nova normativa de seguretat de cada espai. 
El material esportiu utilitzat de forma habitual s’ha de netejar i desinfectar després del 
seu ús o sessió i en la mesura adequada d’acord amb l’ús massiu que se’n pugui fer.  
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Annex instal·lacions 
 (aquí hi aniran els mapes) 
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