
  
 
 
  

Protocol d’obertura Instal·lacions Esportives Municipals – Camps 

Esportius 

 

Qui hi pot accedir?  

Podran accedir als camps esportius Municipals 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 entrenadors, coordinadors i altres membres de l’”staff” 

tècnic degudament acreditats amb anterioritat i inscrits al formulari de la cita prèvia. 

Quan hi podran accedir?  

Per poder accedir als camps de futbol del Morrot els clubs hauran de fer reserva (cita prèvia) 

mitjançant correu electrònic a iesportives@olot.cat on hi ha de constar: Horari, espai a utilitzar 

i nom i cognoms dels esportistes i entrenador. La reserva s’haurà de realitzar abans de 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 és de 14 usuaris per cada mig camp i les franges horàries establertes pels 

usuaris és de dilluns a divendres de 16:00 a 21:00h. 

A l’hora de realitzar les reserves s’ha de tenir en compte que és obligatori un decalatge de 10 

minuts entre sessió i sessió per evitar encreuaments d’esportistes a l’entrada de la instal·lació. 

Cal ser estrictament puntual. 

 

 

Pels usuaris de les instal·lacions de Sant Roc i Sant Pere Màrtir cal: 
 

- Fer la reserva de la cita prèvia com marca el protocol 
- Respectar l’aforament de les instal·lacions establertes al document 
- Controlar l’accés i prohibir-lo a persones no inscrites a la cita prèvia 
- Seguir escrupolosament les normes d’ús dels camps 
- No utilitzar els vestuaris 
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Normes d’ús dels camps: 

- 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: 

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

de cada instal·lació. 

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

“peus nets”. 

DINTRE LA PISTA: 

o 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.  

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

tenir contacte amb cap company i/o entrenador.  

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

evitar creuar-se amb usuaris que en facin us posteriorment.  

o 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.  

o El que passa dintre del camp és responsabilitat dels clubs. 
 

 

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


