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PAVELLONS: 

  

ACCÉS A INSTAL·LACIÓ: entrada i sortida pel mateix lloc (l’habitual). Dividirem el 
passadís per la meitat i farem zona d’entrada i sortida. Els clubs que porten a 
terme activitats a la instal·lació son els responsables de realitzar el control 
d’accés seguint la normativa i els conserges municipals seran els encarregats 
de vetllar que tothom segueixi el protocol. El vestíbul és una zona de pas i, per 
tant, queda prohibit quedar-s’hi. 

*A l’entrada durem a terme el sistema de desinfecció de mans i peus, amb 
solucions hidroalcohòliques. 

**És obligatori l’ús de màscara per a accedir a la instal·lació. Tan sols poden 
anar sense els esportistes durant la pràctica de l’ activitat física/esportiva a la 
pista/terreny de joc. 

  

ACCÉS DE PÚBLIC A LA INSTAL·LACIÓ: 

  

Entrenaments: S’autoritza la presència de públic als entrenaments. Es permet 
l’entrada/ acompanyament d’esportistes i/o menors d’edat amb un adult fins on 
hi hagi el/la responsable del club: entrenador/a, assistent/a, delegat/a, 
coordinador/a, director/a esportiu/iva, coordinador/a de seguretat i d’higiene, 
directiu/iva, etc. 

Competicions: S’autoritza l’accés a qualsevol persona com a públic en 
“competicions” (partits amistosos i/o oficials) respectant les indicacions i les 
mesures que s’implementen en aquest protocol. 

- El públic s’ha de regir pels principis de responsabilitat, prudència i sentit 
comú, i cal que segueixi en tot moment les mesures d’higiene i seguretat 
següents: 

- Màscara obligatòria a partir dels 6 anys 

- Control de temperatura (responsable el coordinador de seguretat i 
d’higiene). En el cas que la temperatura sigui superior als 37’3 graus, 
s’ha d’abandonar la instal·lació. El control de temperatura no es 
obligatori sempre que tothom qui accedeix a la instal·lació porti o hagi 
entregat la declaració responsable, que ha de ser vigent (recordem que 
té una validesa de 14 dies) 

- Higiene de mans i desinfecció de calçat 
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-Cal signar el document d’autoresponsabilitat (cada club n’ha de 
disposar i facilitar a l’entrada). Aquest document haurà d’estar actualitzat 
tenint en compte que té una vigència de 14 dies. 

- Cal mantenir sempre la distància de seguretat d’1,5m entre 
espectadors sempre que no siguin de la mateixa unitat estable. 

- Els clubs han de seguir les normes i recomanacions següents: 

- Han de nomenar a una persona responsable d’executar correctament 
aquest protocol que, alhora, sigui el contacte de referència per a 
l’Ajuntament per tal de comunicar qualsevol informació relacionada amb 
els fets que puguin succeir o els diferents canvis que sorgeixin. A part, 
els responsables de cada entitat encarregats de vetllar i controlar la 
normativa de la instal·lació, hauran d’ anar degudament identificats 
perquè el públic els pugui visualitzar. 

- Han d’aportar el material necessari (termòmetres, dispensadors, gel, 
etc.). 

- Han de realitzar un registre amb noms i cognoms, així com les dades 
de contacte de les persones que accedeixen a l’encontre com a públic. 
El club local ha de guardar aquest registre d’assistents (nom, cognoms i 
telèfon) i la declaració responsable durant termini mínim de 30 dies 
naturals des de la data de l’esdeveniment, i estarà a disposició de les 
autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de 
positius en contagi per COVID-19. 

-          En el cas del espais habilitats al públic que no siguin les grades/tribuna, 
es delimitaran els punts on els espectadors hauran de romandre 
(separació d’1,5m). 

-          En la mesura 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. 

-          Si en algunes de les zones habilitades per al públic hi ha més persones 
de les permeses, el club serà l’encarregat de reubicar-les en aquelles 
zones on hi hagi llocs disponibles. 

-          Si s’assoleix l’aforament màxim permès a les instal·lacions, el club ha 
de prohibir l’entrada de més espectadors.  

Aforament: Com a criteri general, les entitats/clubs usuaris dels pavellons i del 
camp de futbol amb la coordinació de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de 
Solsona decidiran conjuntament el criteri que es seguirà al moment de 
permetre l’entrada del públic a les instal·lacions. D’aquesta manera, des de 
l’Ajuntament es fixarà l’aforament màxim de les instal·lacions i seran els 
respectius Clubs qui determinarà el repartiment de les entrades disponibles.  
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Els aforaments del pavelló vell i el pavelló nou són de 170 persones i 163 
persones, respectivament. Com a criteri general, el clubs usuaris dels pavellons 
amb la coordinació de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Solsona, decidiran 
conjuntament el criteri que se seguirà al moment de permetre l’entrada del 
públic a les instal·lacions. D’aquesta manera, des de l’Ajuntament es fixarà 
l’aforament màxim, i seran els clubs respectius els que determinaran el 
repartiment de les entrades disponibles.  

El servei de bar estarà obert sempre seguint les mesures sanitàries que dicti el 
PROCICAT en matèria de restauració i les mesures que es puguin adoptar des 
de l’Ajuntament de Solsona. 

L’aforament podrà variar depenent de les actualitzacions del Procicat. 

ÚS DE VESTIDORS: 

  

Entrenaments: S’autoritza l’ús dels vestidors per als entrenaments, tot i que es 
recomana no utilitzar-los. 

Competicions: S’autoritza l’accés als vestidors per als partits i/o competicions 
tant en l’àmbit oficial com en l’amistós amb les recomanacions següents: 

-          Els equips locals en què els seus integrants siguin menors de 16 anys 
no utilitzaran els vestidors. 

-          Els majors de 16 anys tot i que es recomana que no facin ús dels 
vestidors, sí que els podran utilitzar (si el club ho creu convenient) 
intentant que l’estança es redueixi al màxim possible i, si pot ser, la 
utilització sigui per torns. 

-          Els equips visitants, majors de 16 anys, podran fer ús dels vestidors 
amb les mateixes condicions que els equips locals. 

-          A l’interior dels vestidors es prioritzaran les tasques de canvi de roba i 
d’higiene i s’intentarà que les xerrades tècniques es duguin a terme 
sobre el terreny de joc. 

  

 


