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ACTIVITATS FÍSIQUES DIRIGIDES I ESCOLES ESPORTIVES 

PROTOCOL COVID-19 

 

ASPECTES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE 

• Respectar les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats 
sanitàries, especialment en relació amb el manteniment de la distància 
mínima de seguretat sempre que siga possible, la higiene de les mans i 
l’etiqueta respiratòria. 

• Es farà una desinfecció periòdica de les instal·lacions esportives, d’acord 
amb la normativa aplicable, com a mínim dues vegades cada jornada. 

• Les entrades a les instal·lacions esportives i les eixides d’aquestes seran 
escalonades. Per a això es procurarà que l’accés siga individualitzat i 
s’abandonarà la instal·lació 10 minuts abans. 

• En l’accés, en l’eixida i en les zones d’ús comú s’evitarà l’acumulació de 
persones. Les esperes per grups es faran en la plaça Olímpica (davant de 
l’entrada del pavelló) o en zones exteriors de les instal·lacions.  

• Estaran senyalitzats de manera visible els accessos a les dependències i 
les capacitats màximes permeses. Es detallen a continuació, amb la 
normativa actual. 

• Hi haurà disponibilitat de solució hidroalcohòlica i altres materials per a la 
higiene personal. 

• Hi haurà disponibilitat de material per a la desinfecció de l’equipament 
esportiu que calga utilitzar, que es facilitarà al monitor/a en l’accés. 

• Cada usuari o usuària haurà de portar el seu matalàs o estoreta per a fer 
l’activitat esportiva. 

• Es podran utilitzar els vestuaris i dutxes tenint en compte les capacitats 
màximes permeses i respectant-hi les mesures generals de prevenció i 
higiene indicades per les autoritats sanitàries. Però es recomana que l’ús 
d’aquest es limite a l’estrictament necessari. 

• La mascareta serà obligatòria fins a arribar a la dependència on s’haja de 
fer l’activitat esportiva. Aquesta es farà, amb mascareta o sense, en funció 
del que el monitor o monitora determine. 

• En la piscina, on estan permeses les classes grupals, es mantindran les 
mesures de seguretat i protecció adequades, i, en tot cas, la distància de 
seguretat recomanada per les autoritats sanitàries. Es recomana utilitzar 
les dutxes exteriors en entrar i eixir del vas; no s’hi podrà usar gels o 
xampús.  
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AFORAMENTS MÀXIMS 

Sala aeròbic 25 persones (superfície coberta) 

Sala tatami i esgrima (les dues 
juntes) 

25 persones (superfície coberta) 

Sala blava 25 persones (superfície coberta) 

Sala de tenis de taula 8 persones (superfície coberta) 

Gimnàs 20 persones (superfície coberta) 

Gimnàs d’equips 5 persones (superfície coberta)  

Rocòdrom 10 persones (superfície coberta) 

Pista central 
15 persones en cada meitat de la pista 
(superfície coberta) 

Piscina 25 persones (superfície coberta) 

Bàsquet exterior 15 persones (superfície oberta) 

Tenis 10 persones (superfície oberta) 

Pàdel 6 persones (superfície oberta) 

Vòlei platja 10 persones (superfície oberta) 

Pista d’atletisme 30 persones (superfície oberta) 

Camp de futbol/rugbi 
30 persones en cada meitat del camp 
de joc (superfície oberta) 

Pista semicoberta 25 persones (superfície oberta) 

Camp d’hoquei 
30 persones en cada meitat del camp 
de joc (superfície oberta) 

Vestidors del pavelló 5 persones (superfície coberta) 

Vestidors grans semicoberta 10 persones (superfície coberta) 

Vestidors xicotets semicoberta 5 persones (superfície coberta) 

Vestidors d’àrbitres semicoberta 2 persones (superfície coberta) 

Lavabos pavelló i semicoberta 1 persona (superfície coberta) 

Graderies tancades al públic 
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NORMATIVA APLICABLE 

• Protocol d’actuació per al començament del curs universitari 2020/21. 

• IPRL-26. 4.2 MESURES COL·LECTIVES 4.2 VIII: «Les biblioteques i les 
zones destinades a la realització d’activitats esportives i culturals hauran 
de complir en tot moment amb les instruccions dictades per a aquestes 
instal·lacions per les autoritats competents». 

• Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la 
COVID-19. 

• Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i 
complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de 
prevenció contra de la COVID-19. 

• Normatives específiques d’ús condicionades per l’evolució de la COVID-
19: https://sd.ua.es/va/reobertura.html 

• Normativa d’ús d’instal·lacions, que té una part general i una altra per 
instal·lació: 
https://sd.ua.es/va/documentos/administracio/normativa/normativa-us-
instal-lacions.pdf 
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