
  
 
 
  

Protocol d’obertura Instal·lacions Esportives Municipals - Pavellons 

 

Qui hi pot accedir?  

Podran accedir als pavellons esportius de Pla de Llacs esportistes federats adscrits als clubs 

que normalment fan ús dels pavellons, inscrits com a usuaris d’IMELLO. Aquells clubs que 

encara no tinguin actualitzada la llista dels esportistes que fan us de les instal·lacions NO en 

podran fer ús, i per tant els seus esportistes tenen prohibida l’entrada.  

Com hi ha d’accedir? 

Per accedir a les instal·lacions serà imprescindible fer la reserva el dia anterior a l’ús d’aquesta. 

Aquesta reserva la faran els clubs, que hauran de facilitar les dades dels seus jugador/es al 

moment de la reserva. Per entrar al recinte cal estar donat d’alta com a soci IMELLO i 

presentar el DNI al conserge que se situarà a la zona de consergeria de la instal·lació. Només 

podran accedir a les instal·lacions jugadors, entrenador i coordinador esportiu inscrits al 

formulari de la cita prèvia. 

Si algun grup d’entrenament és estable, és a dir que sempre entrenaran el mateix grup de 

persones, podreu passar la llista de jugadors/es per email a i.esportives@olot.cat, amb el nom 

del grup. Llavors quan ompliu el formulari a on us posi Jugador 1 caldrà que hi poseu el nom 

del grup/equip. 

Quan hi podran accedir?  

Per poder accedir als Pavellons Esportius els clubs hauran de fer reserva (cita prèvia) 

mitjançant formulari on hi hauran de constar les dades de tots els esportistes que en faran ús 

durant aquella hora concreta i s’haurà d’omplir per a cada us. La reserva s’haurà de realitzar a 

https://forms.gle/Bm7QARSHYQii23Xz8 fins les 13:00h del dia anterior a la pràctica. 

Posteriorment rebreu un correu de confirmació o de no confirmació en cas que es superi 

l’aforament en aquella hora.   

L’aforament per a cada pista i hora dependrà de l’espai que s’utilitzi.  

Espai Horari d’obertura Esport  Aforament 

màxim per hora 

Pavellons 

 

Pavelló 1 
De 16:00h a 

21:00h 

Hoquei 12 usuaris 

Pavelló 2 
De 16:00h a 

21:00h 

Patinatge 12 usuaris 

Pavelló 3 

(3 pistes) 

De 16:00h a 

21:00h 

Voleibol 8 usuaris 

De 16:00h a 

21:00h 

Voleibol 8 usuaris 

De 16:00h a 

21:00h 

Patinatge 8 usuaris 

Poliesportiu 3 pistes 
De 16:00h a 

21:00h 

Bàsquet 8 usuaris per 

pista 
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Tennis taula 1 sala 
De 16:00h a 

21:00h 

Tennis taula 8 usuaris  

 

Les franges horàries establertes pels usuaris són les següents:   

- Tardes: 16:00 a 16:50, de 17:00 a 17:50, de 18:00 a 18:50, de 19:00 a 19:50 i de 20:00 

a 20:50 

 
 
 

 

Normes d’ús de la pista: 

- L’entrada i la sortida de les instal·lacions es farà per el punt d’accés habitual i és de 

vital importància respectar l’horari per tal que esportistes i tècnics no es creuin en 

l’entrada i sortida de cada una de les franges de sessions. 

ABANS D’ENTRAR: 

- És obligatori l’ús de mascareta fins entrar a la pista i també quan surten de la pista. 

- Cal aplicar-se de forma obligatòria el gel hidroalcohòlic que estarà a l’entrada de cada 

instal·lació. 

- Cal canviar-se les sabates seguint les normes ja existents a les instal·lacions de “peus 

nets”. 

DINTRE LA PISTA: 

- La pràctica que es realitzi a les instal·lacions ha de ser individual en tot moment i no 

pot haver-hi interacció d’objectes i/o pilota durant la pràctica.  

- S’ha de guardar la distància de distanciament social de 2 metres i no es podrà tenir 

contacte amb cap company i/o entrenador.  

- Un cop finalitzada la sessió cal ser puntual en abandonar la instal·lació per evitar 

creuar-se amb usuaris que en facin us posteriorment.  

- Serà obligatori i responsabilitat dels clubs la netejar els elements específics de cada 

esport després de cada utilització com: pilotes, elements esportius, cons, tanques... En 

esports de pilota es recomana que cada esportista disposi de la seva pilota i només en 

faci ús el mateix.  

- Es recomana que un esportista no faci ús de dos hores consecutives de reserva de 

pista. En cas que el club ho decideixi, l’esportista no podrà abandonar la pista durant 

les dos hores de reserva.  

 

 

Aquest protocol té vigència fins el proper 26 de juny i es pot mantenir variable. 


