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NORMATIVA GENERAL D’OBERTURA DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA EN FASE DE REPRESA 

 
 
 Les persones usuàries hauran de complir les normes de seguretat i salut establertes en 

cada equipament, de manera que es garanteixi la distància de seguretat interpersonal i 
el correcte ús de les instal·lacions. Així mateix s’hauran de respectar en tot moment les 
indicacions del personal responsable de les instal·lacions o els elements d'informació i 
senyalització que s'hagin d'establir en cada cas i respectar els fluxos d'accessos i 
sortides per evitar aglomeracions. 

 
 
 Serà obligatori el rentat de mans abans i després de l’activitat amb gels hidroalcohòlics. 

Així com fer ús de mascaretes dins de les instal·lacions, excepte en el moment de 
realitzar l'activitat física corresponent. 

 
 
 Els vestidors de les instal·lacions romandran tancats. 
 
 
 Les fonts d'aigua romandran precintades, per això es recomana l'ús d'ampolles 

individuals reutilitzables. En cas de generar deixalles caldrà dipositar-les als contenidors 
corresponents. 

 
 
 Si s’utilitza material d’ús comunitari, s’haurà de desinfectar després de cada activitat. 
 
 
 Cada entitat vetllarà per a que els seus grups d’entrenament compleixin amb el criteris 

generals establers per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física en la Fase de 
represa, é a dir: 

 
 Identificació del responsable que serà l’interlocutor amb els responsables de 

l’equipament i vetllarà pel compliment de la normativa anti Covid-19. 
 

 Grups estables i permanents. Cal tenir especial cura durant els primers 14 dies del 
grup de contacte fins a l’estabilització del grup. 

 
 Traçabilitat. Mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la 

simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. 
 

 Declaració responsable de cada esportista. 
 
 
 Durant els entrenaments no es permetran persones espectadores, a excepció de les 

instal·lacions a l’aire lliure i sempre que es garanteixi la distància de seguretat 
interpersonal. 

 
 
 En el cas de no respectar aquesta normativa pot comportar a l'expulsió de les persones 

usuàries i/o el tancament de l’equipament. 
 
Manresa, 28 d’agost de 2020 


