
PROTOCOLS IEMS COVID19 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
Clàudia Planas / Santi Guillamon                                                                                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLS IEMS COVID19  
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS D’OLOT 

OCTUBRE 2020  



PROTOCOLS IEMS COVID19 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
Clàudia Planas / Santi Guillamon                                                                                  
 

NORMATIVA GENERAL COVID19 PER A TOTES LES IEMS 

NORMATIVA GENERAL COVID19 PER DIES DE COMPETICIÓ A LES IEMS 

NORMATIVA ESPECÍFICA COVID19 PER ALGUNES INSTAL·LACIONS 

AFORAMANENT, SENYALITZACIÓ, ROTOLACIÓ I MATERIAL NECESSARI 
 
PLA DE LLACS 
 PAVELLÓ 1 
  SALA POLIVALENT 
  ROCODROMS 
 PAVELLÓ 2 
 PAVELLÓ 3 
 POLIESPORTIU 
  SALA POLIVALENT 
  
PAVELLÓ FIRAL 
 PISTA GIMNÀSTICA 
 
ESTADI ATLETISME 
 PISTES 
 CAMP RUGBI 
 GIMNÀS 
 
PLA DE BAIX 
 CAMP 1 
 CAMP 2 
 

 
ANNEXOS 
 
  



PROTOCOLS IEMS COVID19 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
Clàudia Planas / Santi Guillamon                                                                                  
 

NORMATIVA GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
  



PROTOCOLS IEMS COVID19 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
Clàudia Planas / Santi Guillamon                                                                                  
 

OBLIGATORIETAT: 
 
ESPORTISTES  
1. Mesurar la temperatura corporal abans d’anar a entrenar. En cas de ser superior al 
37,4ºC no assistir a l’entrenament.  
2. Utilitzar de la mascareta fins l’entrada a la pista.  
3. Rentar-se les mans a l’entrada de les instal·lacions.  
4. Canviar-se el calçat abans d’entrar a la pista o espai d’entrenament.  
5. Mantenir la distància de seguretat (1,5m), sempre que sigui possible 
6. Haver signat la declaració responsable. Veure annex 1 i 2. 
 
CLUBS, ENTITATS ESPORTIVES I GRUPS DE LLEURE  
1. Assignar un responsable de prevenció i higiene, i notificar-ho via correu electrònic a 
i.esportives@olot.cat, amb el nom, telèfon i correu electrònic de contacte.  
2. Fer signar a tots els esportistes i el personal tècnic responsables dels grups el full de 
declaració responsable.  
3. Tenir sempre un control d’assistència per poder fer la traçabilitat.  
4. A part de les persones que formin part dels grups estables i permanents, cada 
entitat tindrà dret a presentar les declaracions responsables corresponents a cinc 
persones més (com a màxim), que d’aquesta manera podran accedir a les instal·lacions 
de manera individual i sempre amb la mascareta i guardant les distàncies de seguretat.  
 
PÚBLIC/ACOMPANYANTS 
1. Mesurar la temperatura corporal abans d’anar a la instal·lació. En cas de ser superior 
al 37,4ºC no assistir-hi.  
2. Utilitzar de la mascareta en tot moment.  
3. Rentar-se les mans a l’entrada de les instal·lacions.  
4. Mantenir la distància de seguretat (1,5m).  
5. Respectar els espais habilitats pel públic.  
 
RECOMANACIONS:  
 
1. Tenir cura de la desinfecció del material utilitzat (pilotes, cons, cordes, pilones, 
etc..).  
2. Venir canviats de casa i no utilitzar els vestidors de les IEMS, si bé podran utilitzar els 
serveis de dutxes aquells esportistes que presentin alguna necessitat especial (ser de 
fora d’Olot, dificultats per dutxar-se a la seva casa, etc.), respectant els aforaments i 
mantenint la distància de seguretat 1, 5 metres.  
3. Evitar el contacte amb parets, portes, etc.  
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NORMATIVA GENERAL PER A TOTES LES INSTAL·LACIONS 
EN DIES DE COMPETICIÓ 
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OBLIGATORIETAT: 
 
ESPORTISTES  
 
1. Complir amb la normativa general de les instal·lacions esportives municipals. 
2. Venir canviats, i canviar-se el calçat abans d’entrar a l’espai de joc.  
3. Només disposarà de vestidor l’equip visitant, una vegada finalitzat el partit.  
4. Si l’equip local necessita fer ús de vestidor, per aquells esportistes que presentin 
alguna necessitat especial (ser de fora d’Olot, dificultats per dutxar-se a la seva casa, 
etc.), cal que informi a i.esportives@olot.cat en el mateix moment que confirma el dia i 
l’hora del partit.  
 
CLUBS 
 
1. Un responsable de cada club/entitat, fora de la instal·lació, rebrà el responsable del 
club visitant i li explicarà el protocol a seguir a la instal·lació. Prèviament al dia del 
partit, el club local ha de fer arribar el protocol de les IEMs al club visitant.  
2. Es disposarà de cadires en comptes de banquetes. L’equip local col·locarà les cadires 
prèviament al partit, i una vegada finalitzat les recollirà. L’equip local també farà la 
neteja i la desinfecció de les cadires. L’IMELO facilitarà l’esprai desinfectant.  
3. L’equip local farà la neteja i la desinfecció del material esportiu utilitzat.  
4. El club local ha de garantir tenir la traçabilitat (nom i telèfon) dels assistents al partit 
(jugadors i cos tècnic de l’equip local i de l’equip visitant). A l’annex 3 teniu un exemple 
de fitxa per al registre.  
5. A l’espai de joc només pot accedir el cos tècnic i els jugadors de cada club.  
6. Els partits es podran jugar amb públic sempre i quant el club local pugui complir amb 
les següents funcions:  

a. Tenir la traçabilitat (nom, telèfon i hora d’entrada) del públic assistent. 
L’IMELO facilitarà una taula i una cadira a cada club local per a poder fer el control 
d’assistents a grades. A l’annex 4 teniu un exemple de fitxa per al registre.  

b. Respectar l’aforament. 
c. La grada es mantindrà tancada fins que arribi un responsable del club i 
demani al conserge obrir la grada corresponent. Cada club serà responsable i 
haurà d’assumir qualsevol altra mesura no prevista anteriorment i que s’hagi de 
prendre segons la normativa federativa. 

 
PÚBLIC/ACOMPANYANTS 
 
1. Complir amb la normativa general de les instal·lacions esportives municipals. 
2. Respectar els espais marcats. A les grades estan senyalitzat amb espais fins a un 

màxim de tres persones convivents, deixant 1,5m de separació entre aquests espais. 
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NORMATIVA ESPECÍFICA COVID19 PER ALGUNES 

INSTAL·LACIONS 
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A part de les normatives generals anteriorment exposades, hi ha determinades 
instal·lacions que per les seves característiques, tipus d’activitat, normativa federativa 
o tipus d’usuaris, cal fer menció d’altres norma a tenir en compte. 
 
PAVELLÓ 1 _ PAVELLÓ 2_ COMPETICÓ HOQUEI 
1. A petició del Club Patí Hoquei Olot els dies de partits no es substituiran les 
banquetes per cadires. 
2. Pel públic s’obrirà preferentment la grada dreta, només en el cas que es superés 

l’aforament s’obrirà el costat esquerra de les grades. 

PAVELLÓ 1 _ SALA POLIVALENT 
1. Si no es pot canviar el calçat, caldrà desinfectar la sola de la sabatilles esportives 
amb solució hidroalcohòlica abans d’entrar. 
2. És recomana dur una tovallola o màrfega per fer els exercicis de terra. 
 
POLIESPORTIU_ COMPETICIÓ BÀSQUET 
1. Per normativa federativa no es senyalitzaran les grades amb parcel·les de grups de 3 
persones convivents. Es senyalitzarà u seient per seure i tres de distància. 
 
POLIESPORTIU_SALA POLIVALENT_COMPTETICIÓ TENNIS TAULA 
1. Els dies de competició el club es fa responsable de distribuir les cadires del públic 
dins la sala, tenint cura de la distància entre grups convivents i respectant l’aforament. 
 
PAVELLÓ 3 i POLIESPORTIU_COMPETICIÓ 
1. En cas de jugar-se un únic partit a pista central, es podran obrir les cortines i fer 
servir les grades de la pistes laterals. 
 
ESTADI D’ATLETISME_GIMNÀS 
1. El propi usuari caldrà que desinfecti les màquines abans d’utilitzar-les. 
2. A banda de les normatives covid19, caldrà continuar complint amb les normatives 
d’ús del gimnàs. Annex 5 
 
ESTADI D’ATLETISME_COMPETICIÓ 
1. Els dies de competició, serà el club organitzador que determinarà si vol públic o no. 
En cas de no voler públic, l’IMELO senyalitzarà a l’entrada del recinte la prohibició de 
públic. En cas contrari el club  haurà de fer la traçabilitat a l’entrada de la instal·lació. 
PLA DE BAIX_COMPETICIÓ 
1. A la zona del bar es senyalitzaran espais de tres persones convivents per poder 
veure el partit des d’aquesta zona. Serà responsabilitat del propi públic mantenir la 
distància entre grups, al no tractar-se de l’espai de grada, en cap cas recaurà la 
responsabilitat als clubs. 
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AFORAMENTS, SENYALITZACIÓ, ROTULACIÓ I MATERIAL 
NECESSARI 
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Els aforaments estant calculats seguint les recomanacions de la Secretaria General de 
l’Esport, recordar però que davant la situació canviant de la pandèmia, aquest 
aforament poden ser modificats, sempre seguint els protocols que marqui la SGEAF i el 
PROCICAT. 
 
PAVELLÓ 1_PAVELLÓ 2_ PAVELLÓ 3 

 
AFORAMENTS 
 PISTA PAVELLÓ 1: 32 p. 
 PISTA PAVELLÓ 2: 32 p. 
 PISTA PAVELLÓ 3: 14 p. per pista 
 SALA POLIVALENT: 20 p. 
 ROCÒDROM INTERIOR: 3 p. 
 ROCÒDROM EXTERIOR: 5 p. 
 VESTIDORS: a) 3 i 9, 2 p. / b) 1, 5, 7 i 11, 5 p. / c) 2, 4, 6, 8 i 10, 8 p. 
 GRADA DRETA PAVELLÓ 1: 190 p. 
 GRADA ESQUERRA PAVELLÓ 1: 194 p. 
 GRADA PAVELLÓ 2: 24 p. 
 GRADA PISTA 1 PAVELLÓ 3: 18 p. 
 GRADA PISTA 2 PAVVELÓ 3: 28 p. 
 GRADA PISTA 3 PAVELLÓ 3: 18 p. 
 
SENYALITZACIÓ 

1. A les grades de cada pavelló es senyalitzarà amb un adhesiu de 
prohibit seure, els seients que no es podran utilitzar 

2. Al pavelló 3, darrera la tanca de les grades s’habilitarà en groc 
parcel·les de fins a 3 persones convivents, i amb una creu vermella 
les parcel·les que no es poden utilitzar.  

Veure annexos plànol grades instal·lacions 
 
ROTULACIÓ 

1. A la porta d’entrada al pavelló 1 penjar cartell normes bàsiques 
covid19. 

2. A la porta d’entrada a cada vestidor penjar cartell amb l’aforament. 
3. A la porta d’entrada a cada grada penjar cartell amb l’aforament i 

normes bàsiques. Recordar al mateix cartell que els espais estan 
parcel·lats amb un màxim de 3 persones convivents. 

4. A la porta d’entrada a la Sala Polivalent posar cartell de l’aforament i 
canviar-se el calçat o desinfectar la sola. 

5. A la porta d’entrada al rocòdrom interior i exterior posar cartells 
d’aforament 

6. Al plafó informatiu penjar normatives + preus públics 
 

MATERIAL 
1. A la porta d’entrada al pavelló posar una torre de solució alcohòlica 
2. Abans d’entrar a la sala polivalent posar una taula amb un esprai de 
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solució alcohòlica per desinfectar el calçat. 
3. Els dies de competició tenir preparat a cada pista una taula amb 

esprai hidroalcohòlic i un rull de paper. Al pavelló 3, un joc de 20 
cadires per pista que substitueix les banquetes. Tenir preparada una 
paperera per pista. 

4. Un cop acabada la competició es guardarà el material utilitzat a 
l’armari dels marcadors del pavelló 3. Les taules i cadires al 
magatzem del quadre de llums del pavelló 3. Buidar les papereres. 

5. A dins de cada grada tenir preparada una taula i una cadira perquè 
els clubs puguin fer la traçabilitat. 
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POLIESPORTIU 
 
AFORAMENTS 
 PISTA POLIESPORTIU: 18 p. per pista 
 SALA POLIVALENT: 24 p. 
 VESTIDORS: a) 1 al 3, 1 p. / b) 4 al 9, 8 p. / c) 10 i 11, 3 p. 
 GRADA PISTA 1 PAVELLÓ 3: 24 p. 
 GRADA PISTA 2 PAVVELÓ 3: 32 p. 
 GRADA PISTA 3 PAVELLÓ 3: 24 p. 
 GRADA SALA POLIVALENT: 30 p. 
 
SENYALITZACIÓ 

1. A les grades del poliesportiu es senyalitzarà amb un adhesiu de 
prohibit seure, els seients que no es podran utilitzar 
Veure annexos plànol grades instal·lacions 

2. Per normativa federativa s’ha de senyalar el circuit d’entrada i sortida 
a pista. 

 
ROTULACIÓ 

1. A la porta d’entrada penjar cartell normes bàsiques covid19. 
2. Al plafó informatiu penjar normatives + preus públics 
3. A la 1a porta de la dreta penjar cartell entrada 
4. A la 1a porta de l’esquerra penjar cartell prohibit 
5. A la 2a porta de la dreta penjar cartell prohibit 
6. A la 2a porta de l’esquerra penjar cartell sortida 
7. Al mig de les portes d’entrada amb corda fer separacions de passadís 

d’entrada i sortida. 
8. A l’entrada del hall posar faristol indicant públic cap a l’esquerra, 

jugadors cap a la dreta.2.  
9. A l’entrada de primer passadís dels vestidors indicar accés a les 

pistes. I al final del passadís repartir els jugadors a les diferents pistes. 
10. A la parets dels magatzem indicar sortida direcció final de la pista  

 
MATERIAL 

1. A la porta d’entrada al pavelló posar una torre de solució alcohòlica. 
2. Els dies de competició tenir preparat a cada pista una taula amb 

esprai hidroalcohòlic i un rull de paper. Un joc de 24 cadires per pista 
que substitueix les banquetes. Tenir preparada una paperera per 
pista. 

3. Un cop acabada la competició es guardarà el material utilitzat al 
magatzem 2 del poliesportiu 

4. A dins la grada i dins la sala polivalent tenir preparada una taula i una 
cadira perquè els clubs puguin fer la traçabilitat. 
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PAVELLÓ FIRAL 
 
AFORAMENTS 
 PISTA GIMNÀSTICA: 48 p.  
 VESTIDORS: 7 p.  
 
ROTULACIÓ 

1. A la porta d’entrada penjar cartell normes bàsiques covid19. 
2. Al plafó informatiu penjar normativa 
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ESTADI D’ATLETISME 
 
AFORAMENTS 
 CAMP RUGBI: 48 p. 
 PISTA ATLETISME: 96 p. 
 GIMNÀS: 7 p. 
 VESTIDORS: a) 1 i 2, 3 p. b) 3 i 4, 7 p. / b) 5 i 6, 11 p. 
 GRADA CAMP RUGBI: 100 p. 
 GRADA PISTA ATLETISME: 200 p. 
  
SENYALITZACIÓ 

Per la peculiaritat de la instal·lació i el poc volum de competició no es 
farà cap marcatge fixe. Quan calgui s’estudiarà conjuntament amb el 
club organitzador quin tipus de marcatge es fa. 

 
ROTULACIÓ 

1. A la porta d’entrada a l’estadi tenir preparat un rètol de prohibit el 
pas a públic pels dies de competició. 

2. A la porta d’entrada a l’edifici de serveis penjar cartell normes 
bàsiques covid19. 

3. Al plafó informatiu penjar normatives + preus públics 
4. A la porta d’entrada a cada vestidor penjar cartell amb l’aforament. 
5. A la porta d’entrada al gimnàs penjar l’aforament i la normativa 

específica del gimnàs.  
 

MATERIAL 
1. A la porta d’entrada a l’edifici de serveis posar una torre de solució 

alcohòlica. 
2. Els dies de competició tenir preparat al zona del bar una taula amb 

esprai hidroalcohòlic. Un jos de 20 cadires pel camp de rugbi. 
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PLA DE BAIX 
 
AFORAMENTS 
 CAMP 1: 66 p. 
 CAMP 2: 54 p. 
 VESTIDORS: 8 p. per vestidor. 
 GRADA CAMP 1 FUTBOL 11: 68 p. 
 GRADA CAMP 1.1 FUTBOL 7: 34 p. 
 GRADA CAMP 1.2 FUTBOL 7: 34 p. 
 GRADA CAMP 2 FUTBOL 11: 60 p. 
 GRADA CAMP 2.3 FUTBOL 7: 30 p. 
 GRADA CAMP 3.4 FUTBOL 7: 30 p. 
 
SENYALITZACIÓ 

1. A les grades de cada camp es senyalitzarà amb un adhesiu de prohibit 
seure, els seients que no es podran utilitzar i allà on no hi hagi seients 
amb cinta es limitaran parcel·les de fins a 3 persones convivents, i 
amb una creu vermella les parcel·les que no es poden utilitzar.  

Veure annexos plànol grades instal·lacions 
2. També a la zona entre camps amb cinta s’habilitaran parcel·les de fins 

a 3 persones convivents 
 
ROTULACIÓ 

1. A la porta d’entrada posar faristol amb les normes bàsiques covid19. 
2. A la porta d’entrada a cada vestidor penjar cartell amb l’aforament. 
3. A la porta d’entrada a cada grada penjar cartell amb l’aforament. 

Recordar al mateix cartell que els espais estan parcel·lats amb un 
màxim de 3 persones convivents. 

 
MATERIAL 

1. A la porta d’entrada a la instal·lació posar una torre de solució 
alcohòlica 

2. Els dies de competició tenir preparat a cada camp una taula amb 

esprai hidroalcohòlic i un rull de paper. Un jos de 10 cadires per cada 

cap de futbol7 o de 20 cadires a cada camp de futbol 11. 

3. Un cop acabada la competició es guardarà el material utilitzat al 
vestidors dels àrbitres. 

4. A dins de cada grada tenir preparada dues taules i dues cadires 
perquè els clubs puguin fer la traçabilitat. 
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ANNEXOS 
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ANNEX 1  
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ANNEX 2  
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ANNEX 3 

 

ANNEX 4 
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ANNEX 5 
 
NORMES D’ÚS DEL GIMNÀS DEL PARC ATLÈTIC TOSSOLS 

 

• Només es pot accedir al Gimnàs única i exclusivament, amb la targeta 
d’abonat a les IEM o amb el rebut de pagament. Si s’observa que un abonat 
deixa entrar a una persona no abonada o es nega acreditar-se, s’aplicarà la 
normativa del reglament de les IEM, com a infracció greu.  

 

• Cal mantenir la higiene del gimnàs: No està permès anar sense samarreta 
i cada usuari ha de dur una tovallola personal. Un cop utilitzat un espai, 
cal deixar-lo net.  No adoptar aquestes normes d’higiene serà sancionat 
segons la normativa com a infracció greu. 

 

• Un cop finalitzada l’activitat, cal guardar el material al seu lloc 
corresponent. (steps, piques de fusta, descarregar la màquina i guardar les 
peses). Els abonats o usuaris són els responsables de posar i treure el material 
esportiu municipal. L’incompliment d’aquesta normativa serà sancionat amb 
una falta greu. 

 

• La falta de respecte, les conductes molestes envers un usuari, abonat i/o 
treballador o l’incompliment de les normes contingudes, seran 
sancionades. Segons l’aplicació de la normativa de les IEM, són 
contemplades com a falta greu.  

 

• No està permès pujar de peus a sobre els bancs. Els usuaris o abonats que 
utilitzin el material o les instal·lacions de forma incorrecte seran responsables 
de la seva reposició i sancionats amb una falta greu. 

 

• La televisió i la música no la poden escollir els usuaris. En el cas de voler 
escoltar música pròpia, cal que s’utilitzin auriculars. 

 

• Distribució dels vestidors: 1, 2 i 3 HOMES; 4 DONES. La clau del vestidor 
s’ha de tornar sempre al punt d’informació de l’Estadi. Es disposa de taquilles 
individuals o per compartir amb clau pels usuaris. El Parc Atlètic dels Tossols 
no es fa responsable dels objectes deixats al vestidor. 

 

• Els menors de 14 anys no podran accedir al gimnàs sense un adult que 
els acompanyi, i hauran de pagar la seva quota corresponent. 

 

• Cal intentar que tothom pugui tenir el seu temps a cada màquina. 
 

• Us recordem que podeu consultar les normatives de les IEM a la pàgina 
web (http://esportsilleure.olot.cat/normes-us).  
En cas de no respectar les normes del Parc Atlètic dels Tossols, el personal té 

l’obligació d’aplicar la normativa de les IEM. Les sancions que s’apliquen com a 

condició d’abonat són la negativa d’accés a les IEM entre 15 dies i 3 mesos, i 

en cas d’acumulació de faltes amb l’expulsió de la condició d’abonat.  
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