
 
 

NORMATIVA D’ÚS D’INSTA·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

SETEMBRE 2020 CRISI SANITÀRIA COVID-19 ALFARA DEL PATRIARCA. 

 

1. ACCÉS AMB CITA PRÈVIA. 

 

- No es permetrà l’accés a cap persona sense cita prèvia o inscrita en alguna activitat 

organitzada per l’Ajuntament o alguna entitat en permís per fer ús de les instal·lacions. 

 

2. HIGIENE DE MANS. 

 

- Es facilitarà gel hidroalcohòlic per a la higiene de mans abans d’entrar a la instal·lació. 

 

3. ÚS DE MASCARETA OBLIGATÒRIA. 

 

- Totes les persones que entren a la instal·lació han de portar la mascareta, excepte per a 

la pràctica esportiva. 

 

4. CIRCULACIÓ PEL POLIESPORTIU 

 

- Circular pel costat dret tal i com està indicat. 

 

- Mantindre la distància de 2m. 

 

5. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ. 

 

- L’accés a la instal·lació queda restringit. 

 

- Als entrenaments solament les persones que van a realitzar esport. 

 

- A les competicions: 

o Camp de futbol, pista multiesportiva i frontons: una persona per esportista, 

sempre que: 

▪ No es supere el 75% de l’aforament. 

▪ Totes les persones vagen amb mascareta i mantinguen la distància de 

seguretat. 

▪ L’entitat organitzadora es faja responsable de que les dos condicions 

anteriors es complisquen. 

o Trinquet, cinc persones per equip, sempre que: 

▪ Totes les persones vagen amb mascareta i mantinguen la distància de 

seguretat. 

 



 
▪ L’entitat organitzadora es faja responsable de que les dos condicions 

anteriors es complisquen. 

 

- L’accés serà ordenat, 5 minuts abans de l’inici de la pràctica esportiva.  Les persones 

participants seran acompanyades per la persona assignada per l’entitat organitzadora. 

 

- Totes les persones que formen part del Futbol Base Alfara del Patriarca i els equips rivals 

entraran sempre per la porta del carrer Sant Vicent. 

 

- La resta de persones inscrites a activitats, clubs o que realitzen activitat mitjançant el 

lloguer de les instal·lacions ho faran per la porta principal. 

 

6. EIXIDA DE LA INSTAL·LACIÓ. 

 

- L’eixida serà pel mateix lloc que l’entrada de forma ordenada. 

 

- Es deixarà un temps prudent entre torns per facilitar la no aglomeració i la neteja de la 

instal·lació i el material. 

 

7. PARC. 

 

- El parc del poliesportiu municipal estarà tancat, no es podrà fer ús. 

 

8. PRÀCTICA ESPORTIVA: 

 

- Està permesa la pràctica esportiva, no obstant: 

o En els esports que no necessiten contacte, mantindre la distància de seguretat 

de 2,25m2 per a cada persona. 

o En els esports que necessiten contacte, limitar aquest al moment explícit del 

joc, mantenint la distància en altres moments com: xerrades, estiraments, etc. 

o Les xarrades tècniques es faran en tot moment en la distància de 2 metres entre 

les persones que formen part de l’entrenament o partit. 

 

9. PROHIBIT FER ÚS DE  VESTUARIS 

 

- Els vestuaris només estaran oberts per a que les persones puguen fer les seues 

necessitats. 

 

- L’entrada serà d’un en un i amb l’obligatorietat d’anar amb mascareta. 

 

- Els esportistes deixaran les seues pertinences a la mateixa instal·lació i en distància. 

Hauran de dur una motxilla amb una ampolla d’aigua, allí deixaran la mascareta quan 

comencen l’entrenament o competició. 

 



 
10. ÚS DELS LAVABOS. 

 

- L’ús dels lavabos es farà d’un en un i sempre utilitzant mascareta. 

 

 

 

11. GRADES. 

 

- Les grades durant els entrenaments romandran tancades. 

 

- A les competicions: 

o Camp de futbol, pista multiesportiva i frontons: una persona per esportista, 

sempre que: 

▪ No es supere el 75% de l’aforament. 

▪ Totes les persones vagen amb mascareta i mantinguen la distància de 

seguretat. 

▪ L’entitat organitzadora es faja responsable de que les dos condicions 

anteriors es complisquen. 

o Trinquet, cinc persones per equip, sempre que: 

▪ Totes les persones vagen amb mascareta i mantinguen la distància de 

seguretat. 

▪ L’entitat organitzadora es faja responsable de que les dos condicions 

anteriors es complisquen. 

 

o Està prohibit consumir aliments, begudes i fumar a les grades. 

 

12. MATERIAL ESPORTIU: 

- El material esportiu que es duga de fora de la instal·lació i que vaja a poder ser utilitzat 

per més d’una persona (exemple: una pilota) deurà de ser desinfectat a l’entrada. 

 

- El material esportiu per a realitzar activitat individual no podrà ser compartit. 

 

- El material que vagen a utilitzar distintes persones en distints torns ha de ser desinfectat 

entre torns. 

 

13. BANQUETES. 

 

- No es podrà fer ús de les banquetes del camp de futbol, tampoc es podrà habilitar cap 

a la resta de pistes. 

 

- En els partits, les persones que no estiguen realitzant activitat física deuran d’estar amb 

la distància de seguretat de 2m i mascareta. 

 

14. ESPORTISTES 



 
 

- Han de complir amb tot allò que es recull en aquesta normativa. 

 

- En cas de tindre qualsevol símptoma relacionat amb la COVID-19 informaran al seu 

coordinador. 

 

 

 

 

15. PERSONAL TÈCNIC, DIRECTIVES I DELEGATS 

 

- Estan obligats en tot moment a portar la mascareta i a mantindre els 2 metres de 

seguretat. 

 

- En cas de tindre qualsevol símptoma relacionat amb la COVID-19 informaran al seu 

coordinador. 

 

16. ENTITATS QUE REALITZEN ACTIVITAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL EL PARETÓ. 

 

- Totes les entitats que organitzen qualsevol activitat al Poliesportiu Municipal el Paretó 

deuran d’establir i dur a terme un protocol on es complisca aquesta normativa. 

 

- Cada entitat ha de tindre un Coordinador, aquesta persona estarà en contacte en el 

Servei Municipal d’Esports. 

 

 

 

 

 

Regidoria d’Esports 

Ajuntament d’Alfara del Patriarca. 


