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PROTOCOL D’OBERTURA DE PAVELLÓ MUNICIPAL  

(24 d’AGOST 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 de la instal·lació Municipal 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 club o entitat esportiva es comprometrà a tenir registre d’ús dels diferents esportistes en les 
diferents franges horàries d’entrenament. Per poder tenir registre de traçabilitat. 
El club o entitat esportiva farà signar a persones esportistes un document autoresponsabilitat. 
 
• Què es podrà fer? 
 
Es podran fer entrenaments 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 i seguir en tot moment la 
cartellera amb les indicacions corresponents. 
No podran entrar els familiars dels esportistes a les instal·lacions. 
 
• Normativa d’ús 
 

- Abans i després d’entrar a la instal·lació es realitzarà rentat de mans amb solucions 
hidroalcohòliques situades en els accessos al mateix.  

- Per entrar a la instal·lació caldrà fer la desinfecció del calçat (catifa desinfectat que es troba a 
la instal·lació).  

- Abans d’entrar a la instal·lació, el mantenidor farà el control de temperatura de les persones 
esportistes. En el cas que la temperatura sigui superior a 37 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 l’autorització de la Regidoria d’Esports i Activitat 
Física. No es podrà utilitzar la pista exterior, graderia, zones comunes, bar, ascensors, vestidors 
ni lavabos ja que no s’obriran. 

- Pel control d’aforament, hi haurà un mantenidor (amb les mesures de protecció establertes) 
que serà l’encarregat d’obrir/tancar la instal·lació i donar les indicacions necessàries.  

- 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. 


