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Aquest document de treball té per objectiu orientar els responsables municipals en el procés de transició a una Nova 
Normalitat, proporcionant una visió íntegra i alhora específica de les determinacions a tenir en compte en la 
reobertura dels equipaments esportius de titularitat municipal. 
 

Per Acord del Consell de Ministres, de 28 d’abril de 2020, es va aprovar el “Plan para la desescalada de las medidas 

extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandèmia de COVID-19”, altrament dit “Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad”, que estableix objectius, capacitats, mecanismes de governança, recuperació de 

l’activitat i mesures o fases esglaonades. 

Així mateix, ha de servir per proporcionar un full de ruta a les administracions, a la ciutadania i a l’empresariat. 
 
D’acord amb l’article 4 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mentre aquest estigui vigent, tindrà consideració 
d’autoritat competent delegada en la seva àrea de responsabilitat el Ministre de Sanitat, el qual assumeix totes les 
decisions que siguin necessàries podent dictar les ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives 
indispensables.  
 
Ara bé, el Pla, en la metodologia de presa de decisions, estableix que el procés de transició de fases i condicions a 
complir que s’articularà mitjançant Ordre del ministre de Sanitat tindrà en consideració les propostes presentades 
per les comunitats autònomes respecte territoris concrets. 
 
Establertes les condicions sanitàries, de seguretat, socials, i fixats els criteris tècnics pels organismes competents 
que permetran l’obertura dels establiments i el desenvolupament de les activitats amb plenes garanties, serà 
responsabilitat dels gestors de les activitats i/o dels titulars de les instal·lacions esportives decidir la data d’obertura 
real, atenent al seu compliment. 
 
La Diputació de Barcelona recomana que, amb caràcter previ a determinar la data d’obertura real, s’hagi verificat 
que es compliran amb les condicions sanitàries i de seguretat dictades, tant en el moment de l’obertura com durant 
l’ús de l’equipament. 
 
A continuació us presentem un document de treball amb un seguit de consideracions a tenir en compte a l'esport 
local per a cadascuna de les fases, concretades en les diferents tipologies d'espais esportius. 
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FASES D’ASSOLIMENT DE LA NOVA NORMALITAT ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS  
CONSIDERACIONS RESPECTE TIPUS D’ESPORTISTES I ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Les autoritats sanitàries han establert condicions diferents en cadascuna de les fases d’assoliment de la Nova Normalitat segons els tipus d’esportistes. 

Segons l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la que s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat, i l’Ordre SND/380/2020, de 
30 d’abril, sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,  hem de diferenciar 4 grups d’esportistes: esportistes de lligues professionals, 
esportistes federats d’alt nivell, altres esportistes federats i esportistes no professionals. Cadascun dels grups d’esportistes es trobaran en un nivell d’entrenament diferent segons les fases de desescalada proposades a nivell estatal. En aquest 
sentit, segons el “Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales” aprovat i publicat per Resolució, de 4 de maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, es 
diferencien 3 fases d’entrenament abans de la tornada a les competicions: entrenament individual o bàsic, entrenament mig i entrenament total precompetició. 

 

TAULA 1. GRUPS D’ESPORTISTES I TIPUS D’ENTRENAMENTS PER FASES 

  

FASE 0 
(Ordre SND/388/2020) 
(Ordre SND/380/2020) 

(Protocol bàsic d’actuació1) 

FASE 1 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/442/2020) 
(Ordre SND/399/20202) 

FASE 2 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/445/2020) 
(Ordre SND/414/20203) 

FASE 3 
(Ordre SND/458/20204) 

Esportistes de lligues 

professionals 
Lligues 1a i 2a divisió de futbol professional i lliga ACB de bàsquet Entrenament bàsic 

Entrenament mig 

NOU! Entrenament total i competició 
Entrenament total i competició 

Entrenament total i 

competició 

Esportistes d'alt nivell, 

esportistes d’alt rendiment i 

esportistes professionals 

Esportistes que compleixen les condicions marcades pel Reial 

decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt 

rendiment. 

Esportistes inclosos en les directrius contractuals establertes en el 

Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació 

laboral especial dels esportistes professionals 

Entrenament individual a l’aire lliure 
S'obren centres d'alt rendiment 

(Entrenament bàsic) 
Entrenament bàsic Entrenament mig 

Altres esportistes federats 
Esportistes amb llicència federativa vigent 

(de qualsevol edat) 

Entrenament individual a l’aire lliure per 

franges horàries  

(2 cops al dia) Entrenament individual amb cita 

prèvia 

Entrenament individual amb 

cita prèvia 
Entrenament mig 

Esportistes no professionals Ciutadania en general 

Activitats esportives individuals a l’aire lliure 

per franges horàries  

(1 cop al dia) 

 

TAULA 2. TERMINOLOGIA 

Fases d’entrenament Entrenament bàsic Entrenament mig Entrenament total 

Descripció 
Entrenaments individuals (entrenaments sobre 

l'estructura condicional i coordinativa). 

Es recuperen els entrenaments (propis de cada esport). En el cas dels esports d'equip, 

treball de tàctica no exhaustiu i es prioritzaran els entrenaments individuals i de tècnica. 

Intensificació dels entrenaments per preparar la competició i en el cas dels esports 

d'equip, treball de tàctica exhaustiva pre-competició. 

Nombre de 

practicants 
Individual. Entrenament en grups reduïts, fins a 10 persones. Entrenament en grups més amplis, fins a 14 persones. 

Equip tècnic No presencial Presencial, amb mascareta i guants, a una distància mínima de 2m dels esportistes. 

Material 
Ús individual, sense interacció amb altres 

esportistes 
Amb caràcter general, no es comparteix. Si es fa servir material, s'ha de desinfectar després de cada ús. 

 
1 “Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales” aprovat i publicat per Resolució, de 4 de maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior d’Esports 
2 Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
3 Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
4 Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 



 
 
 

 

A continuació, respecte els esportistes i les activitats esportives, s’indiquen en negre les indicacions de les Autoritats Sanitàries fins al moment i en vermell les consideracions a tenir en compte respecte l’esport local. 

 

TAULA 3.  ACTIVITATS PERMESES PER GRUPS D’ESPORTISTES I FASES DINS L’ÀMBIT LOCAL 

  FASES PREVISTES 

  

 
FASE 0 

(Ordre SND/388/2020) 
(Ordre SND/380/2020) 

(Protocol bàsic d’actuació) 

FASE 1 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/442/2020) 
(Ordre SND/399/2020) 

FASE 2 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/445/2020) 
(Ordre SND/414/2020) 

FASE 3 
(Ordre SND/458/2020) 

NOVA NORMALITAT 
(A DEFINIR EN DETALL) 

ESPORTISTES  
PROFESSIONALS I FEDERATS 
D’ALT NIVELL I D’ALT 
RENDIMENT 

Es permet: 
 
Entrenament bàsic de lligues professionals. 
 
Entrenament individual d’esportistes d’alt nivell a 
l’aire lliure. 
 
 

Es permet: 
 
NOU! Entrenament total en lligues professionals. 
 
NOU! Represa de la competició a les Lligues 
professionals, mitjançant partits a porta tancada, 
que poden ser retransmesos. 
 
Apertura de centres d’alt rendiment amb mesures 
d’higiene i protecció reforçades i per torns. 

Es permet: 
 
Entrenament total en lligues professionals. 
 
Entrenament bàsic en lligues no professionals 
federades. 
 
Represa de la competició a les Lligues 
professionals, mitjançant partits a porta tancada, 
que poden ser retransmesos. 

Es permet: 
 
Entrenament total en lligues professionals. 
 
Entrenament mig en lligues no professionals 
federades, en grups petits fins un màxim de 20 
persones. 
 

Es podrà entrenar i fer 
competicions normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 

CONSIDERACIONS RESPECTE 
L’ESPORT LOCAL 

Es poden obrir instal·lacions esportives 
municipals si es fan servir per a entrenaments 
bàsics de lligues professionals. 

Pel que fa a l’esport local, es mantindrien les 
limitacions anteriors. 

Es poden fer entrenaments bàsics 
d’esportistes federats que participin en lligues 
no professionals. 
 
NOU! Una vegada finalitzada la primera 
setmana d’entrenament total, es podrà ampliar 
el grup de persones participants segons les 
necessitats requerides en cada cas. 

Es poden fer entrenaments mitjos d’esportistes 
federats que participin en lligues no 
professionals. 

 

RESTA D’ESPORTISTES 
FEDERATS I NO 
PROFESSIONALS 

Es permet, per franges horàries (en municipis de 
més de 5.000 hab.):  
 
Entrenament individual d’esportistes federats a 
l’aire lliure 2 cops al dia, dins els límits de la 
província o regió sanitària. 
 
Activitat esportiva de la resta de ciutadania (no 
professionals) sense contacte (muntar en bici, 
córrer, patinar, surf, etc.) de forma individual i amb 
la protecció adequada, 1 cop al dia i dins els límits 
del municipi. 

Es permet:  
 
Activitats esportives individuals (o per parelles si 
és el cas) en instal·lacions esportives a l’aire lliure 
amb cita prèvia, amb un màxim de 1/3 de 
l’aforament.  
 
Activitats esportives individuals amb prèvia cita en 
centres esportius que no impliquin contacte físic ni 
ús de vestidors, amb un màxim de 1/3 de 
l’aforament. 
 
Entrenament individual d’esportistes federats a 
l’aire lliure 2 cops al dia, dins els límits de la 
província o unitat territorial de referència. 
 
Grups de màxim 10 persones per realitzar 
activitats esportives sense contacte. 

Es permet:  
 
Activitats esportives individuals (o per parelles, si 
ho requereix la modalitat esportiva practicada) 
amb cita prèvia en instal·lacions esportives 
cobertes sense públic, amb un màxim de 1/3 de 
l’aforament (només per practicar esports en els 
que no existeixi contacte o el risc de contagi sigui 
baix). 
 
Ús esportiu individual  (o per parelles, si ho 
requereix la modalitat esportiva practicada)  de les 
piscines a l’aire lliure i cobertes, amb cita prèvia. 
 
Grups de màxim 15 persones per realitzar 
activitats esportives sense contacte a l’aire lliure, 
excepte en les franges horàries compreses entre 
les 10h i les 12h i entre les 19h i les 20h per 
persones fins 70 anys, dins els límits de la 
província o unitat territorial de referència. 

Es permet: 
 
Activitats esportives en grups de màxim 20 
persones, sense contacte, en instal·lacions 
esportives, a l’aire lliure i cobertes, així com en 
centres esportius, fins un ½ de l’aforament màxim 
permès.  
 
Grups de màxim 20 persones per realitzar 
activitats esportives sense contacte a l’aire lliure, 
sense franges horàries i dins els límits de la 
província o unitat territorial de referència. 

Es podrà entrenar i fer 
competicions normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 

CONSIDERACIONS RESPECTE 
L’ESPORT LOCAL 

 Es poden fer únicament activitats esportives 
individuals a l’aire lliure (espai públic urbà i 
natural) 

Es poden obrir instal·lacions esportives a l’aire 
lliure per fer activitats esportives individuals i 
amb cita prèvia.  
 
NOU! Es poden obrir  piscines a l’aire lliure per 
ús esportiu, i amb ús dels vestidors. 
 
Es poden obrir centres esportius per fer 
activitats esportives individuals sense contacte 
i amb cita prèvia. 

Es permeten activitats esportives en 
instal·lacions esportives cobertes per a 
esports amb poc o sense contacte i sense 
públic. 
 
Es poden obrir les piscines cobertes i a l’aire 
lliure per ús esportiu, amb cita prèvia i amb ús 
de vestidors. 

L’aforament màxim permès per realitzar 
activitats esportives en instal·lacions i centres 
esportius és del ½. 
 
Ja no és necessari realitzar una cita prèvia per 
fer ús de les instal·lacions i centres esportius. 
 
La celebració d’activitats esportives a l’aire 
lliure, o en instal·lacions esportives, a l’aire 
lliure o cobertes, es realitzaran en les mateixes 
condicions que a fase 2 (sense públic i a porta 
tancada). 

 



 
 
 

 

FASES D’ASSOLIMENT DE LA NOVA NORMALITAT ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS  
CONSIDERACIONS RESPECTE ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS 

 
En aquest apartat es tracten de forma individualitzada els diferents tipus d’equipaments esportius municipals, considerant en cada fase els condicionants que permetrien la seva obertura. 

A banda dels termes de cada fase prevista, a nivell general és recomanable: 

- Preveure una fase prèvia a l’obertura de l’equipament esportiu en que es prenguin les mesures adients per donar compliment a la normativa sanitària específica (veure les recomanacions del Pla de Reobertura - consultar el document diba/Esports). 

- Garantir mesures d’higiene addicionals, especialment als serveis higiènics, les superfícies de contacte de les persones usuàries i el material esportiu. 

- Disposar de personal addicional responsable del control dels aforaments, distàncies interpersonals i mesures d’higiene. 

A la següent graella (TAULA 4.) s’han identificat els diferents espais esportius i activitats esportives associades amb l’impacte que pot tenir en ells cadascuna de les fases proposades.  

S’indiquen en negre els termes definits per les Autoritats Sanitàries, en verd la proposta de translació a l’espai esportiu concret a les fases ja definides i en vermell aquells termes pendents de concreció durant l’evolució de la desescalada cap a la Nova 

Normalitat. 

S’indiquen, al fons de cada casella, en color gris les fases en les que es podria reobrir l’espai, sempre que es garanteixin els termes definits per les Autoritats Sanitàries. En fons de color groc, els punts crítics o condicions específiques d’alguns espais 

i/o activitats. 

 

 

 

TAULA 4. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PER TIPOLOGIES D’ESPAIS ESPORTIUS I FASES 

   FASES PREVISTES 

   

FASE 0 
(Ordre SND/388/2020) 
(Ordre SND/380/2020) 

(Protocol bàsic d’actuació) 

FASE 1 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/442/2020) 
(Ordre SND/399/2020) 

FASE 2 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/445/2020) 
(Ordre SND/414/2020) 

FASE 3 
(Ordre SND/458/2020) 

NOVA NORMALITAT 
(A DEFINIR EN DETALL) 

ESPAIS ESPORTIUS ACTIVITATS ESPORTIVES 
ATENCIÓ 
Des de la FASE 0 es dona la possibilitat d’entrenaments d’esportistes professionals en equipaments que, en algun cas, poden ser municipals. El titular de la 
instal·lació ha de valorar la possibilitat o no d’obertura en funció de l’adopció de les mesures indicades per les Autoritats Sanitàries. 

 

CAM Camps poliesportius Futbol, Rugbi, Beisbol, etc 

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
 
No es menciona la utilització o no dels 
vestidors. Tot i no haver prohibició 
expressa, sembla raonable  no fer ús dels 
vestidors. 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
  
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 

 
Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats de grups fins a 20 persones, sense 
contacte físic. 50% de l’aforament de la 
instal·lació. 
Pot accedir 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Espectacles esportius i partits sense públic i a 
porta tancada, amb el nombre de persones 
necessàries pel seu desenvolupament. 
 
Podrien entrenar el 50% dels esportistes en 
grups de fins a 20 persones. Caldrà 
restringir l’aforament per garantir el 
distanciament en tot moment. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
Es poden fer competicions a porta tancada. 
 

Es podrà entrenar i fer 
competicions normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. 



 
 
 

 

ATL Camps d'atletisme Atletisme 

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
 
No es menciona la utilització dels vestidors. 
Tot i no haver prohibició expressa, sembla 
raonable  no fer ús dels vestidors. 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
  
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats de grups fins a 20 persones, sense 
contacte físic. 50% de l’aforament de la 
instal·lació. 
Pot accedir 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Espectacles esportius i partits sense públic i a 
porta tancada, amb el nombre de persones 
necessàries pel seu desenvolupament. 
 
Podrien entrenar el 50% dels esportistes en 
grups de fins a 20 persones. Caldrà 
restringir l’aforament per garantir el 
distanciament en tot moment. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
Es poden fer competicions a porta tancada. 

Es podrà entrenar i fer 
competicions normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. 

PAL Piscines a l'aire lliure Piscines d’estiu 

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 
 
En aquest moment es 
trobarien en fase 
d’hibernació. 

Piscines a l’aire lliure per a activitats esportives 
individuals o per parelles, amb cita prèvia. 30% 
de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
No es pot fer ús de les dutxes dels vestidors 
en activitats recreatives. 
 
Els recintes de les piscines podrien obrir 
per ús esportiu amb el 30% de l’aforament i 
amb cita prèvia. Caldria fragmentar l’accés 
per franges horàries. 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) garantint la distància entre 
esportistes.  
 
Els vestidors es poden fer servir si és per 
ús esportiu. 

Piscines a l’aire lliure per a activitats esportives 
individuals o per parelles, amb cita prèvia. 30% 
de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Activitats recreatives amb cita prèvia. 30% de 
l’aforament de la instal·lació. 
 
No es pot fer ús de les dutxes dels vestidors 
en activitats recreatives. 
 
Els recintes de les piscines podrien obrir 
per ús esportiu i recreatiu amb el 30% de 
l’aforament i amb cita prèvia. Caldria 
fragmentar l’accés per franges horàries. 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) garantint la distància entre 
esportistes.  
 
Els vestidors es poden fer servir si és per 
ús esportiu però les dutxes no per ús 
recreatiu. 

L’ordre no esmenta les piscines. 
Es mantenen les limitacions de la FASE 2. 
 

Es podrà obrir el recinte de la 
piscina normalment amb 
mesures d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Es recomana mantenir 
controls d’accés per franges 
horàries i limitacions 
d’aforament per garantir el 
distanciament. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. 

PCO 
Piscines en recinte 
cobert i tancat 

Natació, Waterpolo, Piscines 
cobertes en centres esportius 
(amb cursets de natació) 

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 
 
És necessari un manteniment 
periòdic d’aquest tipus 
d’instal·lacions. 
 

Piscines cobertes per a activitats esportives 
individuals o per parelles, amb cita prèvia. 30% 
de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
No es pot fer ús de les dutxes dels vestidors 
en activitats recreatives. 
 
Les piscines cobertes podrien obrir per ús 
esportiu amb el 30% de l’aforament i amb 
cita prèvia. Caldria fragmentar l’accés per 
franges horàries. 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) garantint la distància entre 
esportistes. 
 
Els vestidors es poden fer servir si és per 
ús esportiu. 

Piscines cobertes per a activitats esportives 
individuals o per parelles, amb cita prèvia. 30% 
de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Activitats recreatives amb cita prèvia. 30% de 
l’aforament de la instal·lació. 
 
No es pot fer ús de les dutxes dels vestidors 
en activitats recreatives. 
 
Les piscines cobertes podrien obrir per ús 
esportiu i recreatiu amb el 30% de 
l’aforament i amb cita prèvia. Caldria 
fragmentar l’accés per franges horàries. 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) garantint la distància entre 
esportistes. 
 
Els vestidors es poden fer servir si és per 
ús esportiu però les dutxes no per ús 
recreatiu. 

L’ordre no esmenta les piscines. 
Es mantenen les limitacions de la FASE 2. 
 

Es podrà obrir el recinte de la 
piscina normalment amb 
mesures d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Es recomana mantenir 
controls d’accés per franges 
horàries i limitacions 
d’aforament per garantir el 
distanciament. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. 



 
 
 

 

 

SAL 
Sales d'activitats i 
especialitzades 

Sales de fitness, spinning, 
activitats dirigides, gimnàstica 

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 

Activitats esportives individuals amb cita prèvia 
que no impliquin contacte físic ni ús de 
vestidors. 
Només es permet l’atenció d’1 entrenador amb 
1 persona. 
 
Es podrien fer entrenaments individuals 
(per exemple, amb cita prèvia amb 1 
entrenador personal) sempre no siguin 
activitats amb contacte físic. 
 
No es pot fer ús dels vestidors. 
 
Pels requeriments d’aquesta fase, es 
podrien obrir centres esportius (només les 
sales) però amb unes limitacions que 
poden comprometre la seva viabilitat.  

Instal·lacions esportives cobertes i tancades 
per a activitats individuals o per parelles, amb 
cita prèvia. 30% de l’aforament de la 
instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
  
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 

Instal·lacions esportives cobertes i tancades 
per a activitats de grups fins a 20 persones, 
sense contacte físic. 50% de l’aforament de la 
instal·lació. 
Pot accedir 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Espectacles esportius i activitats sense públic i 
a porta tancada, amb el nombre de persones 
necessàries pel seu desenvolupament. 
 
Podrien entrenar el 50% dels esportistes en 
grups de fins a 20 persones. Caldrà 
restringir l’aforament per garantir el 
distanciament en tot moment. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 

Es podran obrir centres 
esportius amb sales d’activitats 
mantenint mesures d’higiene i 
control epidemiològic. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. Especialment en 
material compartit 
(maquinària fitness, pesos, 
bicicletes spinning, 
màrfegues, etc) 
Per evitar nous rebrots i 
millorar el control dels grups 
d’usuaris es pot mantenir 
l’opció de cita prèvia o 
inscripció a les activitats. 

POL 

Pistes poliesportiva 
exterior (coberta o 
no) 
Exteriors total o només 
cobertes (no 
tancaments laterals) 

Esports de pista (Bàsquet, 
Handbol, Voleibol) i de patins 
(Hoquei, Patinatge) 

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
 
No es menciona la utilització o no dels 
vestidors. Tot i no haver prohibició 
expressa, sembla raonable  no fer ús dels 
vestidors. 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
  
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats de grups fins a 20 persones, sense 
contacte físic. 50% de l’aforament de la 
instal·lació. 
Pot accedir 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Espectacles esportius i partits sense públic i a 
porta tancada, amb el nombre de persones 
necessàries pel seu desenvolupament. 
 
Podrien entrenar el 50% dels esportistes en 
grups de fins a 20 persones. Caldrà 
restringir l’aforament per garantir el 
distanciament en tot moment. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
Es poden fer competicions a porta tancada. 

Es podrà entrenar i fer 
competicions normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. 

PAV 

Pistes poliesportiva 
en recinte cobert i 
tancat 
Per garantir el 
compliment de les 
mesures sanitàries, 
qualsevol pista amb 
algun tipus de 
tancament lateral 
l’hauríem de considerar 
en aquest supòsit 

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 

Activitats esportives individuals amb cita prèvia 
que no impliquin contacte físic ni ús de 
vestidors. 
Només es permet l’atenció d’1 entrenador amb 
1 persona. 
 
Es podrien fer entrenaments individuals 
(per exemple, amb cita prèvia amb 1 
entrenador personal) sempre no siguin 
activitats amb contacte físic. 
 
No es pot fer ús dels vestidors. 

Instal·lacions esportives cobertes i tancades 
per a activitats individuals o per parelles, amb 
cita prèvia. 30% de l’aforament de la 
instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
  
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 

Instal·lacions esportives cobertes i tancades 
per a activitats de grups fins a 20 persones, 
sense contacte físic. 50% de l’aforament de la 
instal·lació. 
Pot accedir 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Espectacles esportius i partits sense públic i a 
porta tancada, amb el nombre de persones 
necessàries pel seu desenvolupament. 
 
Podrien entrenar el 50% dels esportistes en 
grups de fins a 20 persones. Caldrà 
restringir l’aforament per garantir el 
distanciament en tot moment. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
Es poden fer competicions a porta tancada. 



 
 
 

 

TEN Pistes de tennis  

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
 
No es menciona la utilització o no dels 
vestidors. Tot i no haver prohibició 
expressa, sembla raonable  no fer ús dels 
vestidors. 

Instal·lacions esportives (a l’aire lliure i 
cobertes i tancades) per a activitats individuals 
o per parelles, amb cita prèvia. 30% de 
l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
En indoor i outdoor, es podria entrenar 
individualment (o parelles) amb cita prèvia 
garantint la distància entre esportistes. 
Caldrà restringir l’aforament per garantir el 
distanciament en tot moment. 
  
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 

Instal·lacions esportives (a l’aire lliure i 
cobertes i tancades) per a activitats de grups 
fins a 20 persones, sense contacte físic. 50% 
de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Espectacles esportius i partits sense públic i a 
porta tancada, amb el nombre de persones 
necessàries pel seu desenvolupament. 
 
En indoor i outdoor podrien entrenar el 50% 
dels esportistes en grups de fins a 20 
persones. Caldrà restringir l’aforament per 
garantir el distanciament en tot moment. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
Es poden fer competicions a porta tancada. 

Es podrà entrenar i fer 
competicions normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. 

PAD Pistes de pàdel  

ESQ Esquaix  

FRO Frontons 
Cal avaluar si és una 
instal·lació esportiva o 
forma part d’una instal·lació 
lúdica o turística, on tindria 
uns requeriments diferents. ROC Rocòdroms 

PET 
Espais de petanca i 
bitlles 

 

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
l’aforament per garantir el distanciament en 
tot moment. 
 
No es menciona la utilització o no dels 
vestidors. Tot i no haver prohibició 
expressa, sembla raonable  no fer ús dels 
vestidors. 
 
Habitualment són instal·lacions amb accés 
lliure dins zones verdes públiques i és 
difícil tenir un control d’accés. Per tant, es 
desaconsella la seva obertura en aquesta 
fase.  
Cal tenir especial cura si les persones 
usuàries formen part de col·lectius 
vulnerables i avaluar les restriccions que 
puguin tenir en cada moment. 

Instal·lacions esportives (a l’aire lliure i 
cobertes i tancades) per a activitats individuals 
o per parelles, amb cita prèvia. 30% de 
l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
En indoor i outdoor, es podria entrenar 
individualment (o parelles) amb cita prèvia 
garantint la distància entre esportistes. 
Caldrà restringir l’aforament per garantir el 
distanciament en tot moment. 
  
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
En equipaments esportius en espais 
públics, si es poden garantir mesures de 
control de l’aforament, és viable la seva 
obertura en aquesta fase. 

Instal·lacions esportives (a l’aire lliure i 
cobertes i tancades) per a activitats de grups 
fins a 20 persones, sense contacte físic. 50% 
de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Espectacles esportius i partits sense públic i a 
porta tancada, amb el nombre de persones 
necessàries pel seu desenvolupament. 
 
En indoor i outdoor podrien entrenar el 50% 
dels esportistes en grups de fins a 20 
persones. Caldrà restringir l’aforament per 
garantir el distanciament en tot moment. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
Es poden fer competicions a porta tancada. 
 
En equipaments esportius en espais 
públics, si es poden garantir mesures de 
control de l’aforament, és viable la seva 
obertura en aquesta fase. 

Es podrà entrenar i fer 
competicions normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. 



 
 
 

 

HIP Espais d'hípica  

PLA DE REOBERTURA 
 
Tasques d’higiene, 
desinfecció i preparació 
d’aquests equipaments. 
 
(consultar el document 
diba/Esports) 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
accessos per garantir el distanciament. 
 
No es menciona la utilització o no dels 
vestidors. Tot i no haver prohibició 
expressa, sembla raonable  no fer ús dels 
vestidors. 
 
Si es consideren activitats turístiques, en 
aquesta fase es podrien dur a terme per a 
grups petits sense restriccions 
específiques. 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats individuals o per parelles, amb cita 
prèvia. 30% de l’aforament de la instal·lació. 
Pot accedir 1 entrenador o 1 acompanyant en 
el cas de menors o persones amb discapacitat. 
 
Es podria entrenar individualment (o 
parelles) amb cita prèvia garantint la 
distància entre esportistes. Caldrà restringir 
accessos per garantir el distanciament. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
Si es consideren activitats turístiques, en 
aquesta fase es podrien dur a terme per a 
grups més amplis sense restriccions 
específiques. 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure per a 
activitats de grups fins a 20 persones, sense 
contacte físic. 50% de l’aforament de la 
instal·lació. 
Pot accedir 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Espectacles esportius sense públic i a porta 
tancada, amb el nombre de persones 
necessàries pel seu desenvolupament. 
 
 
Podrien entrenar el 50% dels esportistes en 
grups de fins a 20 persones. Caldrà 
restringir l’aforament per garantir el 
distanciament en tot moment. 
 
Es poden fer servir els vestidors respectant 
les mesures d’higiene. 
 
Es poden fer competicions a porta tancada. 
 
Si es consideren activitats turístiques, en 
aquesta fase es podrien dur a terme sense 
restriccions específiques. 

Es podrà entrenar i disputar 
partits normalment amb públic 
mantenint mesures d’higiene i 
control epidemiològic. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte, zones comuns i 
vestidors. 

GOL Camps de golf  

CIR 
Circuits i espais de 
motor 

 

 
 
 

   

 
FASE 0 

(Ordre SND/388/2020) 
(Ordre SND/380/2020) 

(Protocol bàsic d’actuació) 

FASE 1 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/442/2020) 
(Ordre SND/399/2020) 

FASE 2 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/445/2020) 
(Ordre SND/414/2020) 

FASE 3 
(Ordre SND/458/2020) 

NOVA NORMALITAT 
(A DEFINIR EN DETALL) 

ÀREES D'ACTIVITAT ESPORTIVA 

ATENCIÓ 
Des de la FASE 0 es dona la possibilitat d’entrenaments d’esportistes professionals i federats al medi natural. En aquests casos podrien fer servir àrees d’activitat 
esportiva de gestió municipal. El titular de la instal·lació ha de valorar la possibilitat o no d’obertura en funció de l’adopció de les mesures indicades per les Autoritats 
Sanitàries. 

 

URB 
Zones d'activitats a 
l'entorn urbà Córrer, Patinar, Ciclisme, 

Esports de platja, Surf, Skate, 
Calistènia 

Activitat esportiva sense 
contacte sempre que es faci de 
forma individual i amb la 
protecció adequada 
(distanciament i mascareta en 
esports no aquàtics, quan sigui 
possible) 
 
En el cas d’elements de 
fitness outdoor o calistènies, 
habitualment són 
instal·lacions amb accés 
lliure dins zones públiques i 
és difícil tenir un control de 
l’ús. No pot fer-se ús. 

Es permeten grups de fins a 10 persones 
respectant les franges horàries reservades a 
majors de 70. 
 
Hi ha els mateixos termes anteriors, 
respectant una separació de 2m entre 
usuaris  

Es permeten grups de fins a 15 persones 
respectant les franges horàries reservades a 
majors de 70. 
 
Obertura de les platges amb mesures de 
seguretat i distanciament.  
 
Hi ha els mateixos termes anteriors, 
respectant una separació de 2m entre 
usuaris. 

Es permeten grups de fins a 20 persones 
sense franges horàries. 
 
Hi ha els mateixos termes anteriors, 
respectant una separació de 2m entre 
usuaris. 
 

Es podrà fer servir aquests 
espais normalment mantenint 
mesures d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Caldrà extremar les mesures 
d’higiene en superfícies de 
contacte. 

NAT 
Zones d'activitats a 
l'entorn natural 

BIC 
Carrils i recorreguts 
per a bicicleta 

Ciclisme 

ITI Altres itineraris Senderisme 

 

  



 
 
 

 

FASES D’ASSOLIMENT DE LA NOVA NORMALITAT ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS  
POSSIBLES EXEMPLES  

 
Es plantegen exemples concrets per donar-hi resposta, tenint en compte la utilització dels equipaments pels diferents tipus d’esportistes.  

Caldrà tenir en compte que, abans d’obrir l’equipament a qualsevol col·lectiu o usuari caldrà dur les tasques organitzatives, de neteja i desinfecció que es contemplin al Pla de Reobertura.  

 

TAULA 5. POSSIBLES EXEMPLES 

   FASES PREVISTES 

   

 
FASE 0 

(Ordre SND/388/2020) 
(Ordre SND/380/2020) 

(Protocol bàsic d’actuació) 

FASE 1 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/442/2020) 
(Ordre SND/399/2020) 

FASE 2 
(Ordre SND/458/2020) 
(Ordre SND/445/2020) 
(Ordre SND/414/2020) 

FASE 3 
(Ordre SND/458/2020) 

NOVA NORMALITAT 
(A DEFINIR EN DETALL) 

ESPAIS ESPORTIUS ACTIVITATS ESPORTIVES      

CAM 

Camp de futbol amb 
edifici de vestidors, 
serveis per al públic, 
grades i bar. 

Lligues de categories 
inferiors de futbol i futbol 7 
(de benjamí a juvenil) i 
escola de futbol amb nens i 
nenes no federats que no 
competeixen. Hi ha 
entrenaments i partits de 
lliguetes sènior amateur. 
Campus d’estiu. 

No es pot obrir el camp de 
futbol perquè no el fan 
servir clubs que participin 
en lligues professionals. 

Es podria obrir el camp de futbol per a 
entrenaments individuals sense contacte de 
tots els esportistes, amb cita prèvia. 
L’aforament de tot el recinte haurà de ser inferior 
al 30% en tot moment. 
Podrà haver 1 entrenador amb els esportistes i 
els menors i persones dependents podran tenir 1 
acompanyant. 
 
Es recomana no fer ús els vestidors.  
 
Podria obrir la terrassa del bar amb un 50% de 
l’aforament permès, mantenint 2m de distància 
entre les taules. 

Es podria obrir el camp de futbol per a 
entrenaments bàsics dels esportistes 
federats i individuals per a la resta 
d’esportistes, amb cita prèvia. 
L’aforament de tot el recinte haurà de ser inferior 
al 30% en tot moment. 
Podrà haver 1 entrenador amb els esportistes i 
els menors i persones dependents podran tenir 1 
acompanyant. 
 
Es pot fer ús dels vestidors sempre que es 
garanteixin les mesures d’higiene i desinfecció. 
 
Podria obrir la terrassa del bar amb un 50% de 
l’aforament permès, mantenint 2m de distància 
entre les taules. 
Podria obrir també l’interior del bar sense fer ús 
de la barra i garantint la distància de 2m entre 
taules. 

Es podria obrir el camp per a entrenament mig 
dels esportistes federats i per la resta 
d’esportistes amb una limitació del 50% de 
l’aforament. 
Podrà haver 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Es pot fer ús dels vestidors sempre que es 
garanteixin les mesures d’higiene i desinfecció. 
 
Es podrien fer partits sense públic i a porta 
tancada. 
 
Podria obrir la terrassa del bar amb un 75% de 
l’aforament permès, mantenint 2m de distància 
entre les taules. 
Podria obrir també l’interior del bar i fer ús de la 
barra i garantint la distància de 2m. 

Es podrà entrenar i disputar 
partits normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Es podran obrir els vestidors i 
el bar amb els aforaments 
habituals. 
 

PAV 

Pavelló poliesportiu 
tipus PAV2, amb 
vestidors de grups, 
grades, serveis per al 
públic i bar. 

Lligues de categories 
inferiors de bàsquet i hoquei 
patins. Hi ha entrenaments i 
partits de lliguetes sènior 
amateur. Entrenaments i 
competicions de patinatge 
artístic. Campus d’estiu. 

No es pot obrir el pavelló 
perquè no el fan servir 
clubs que participin en 
lligues professionals. 

Es podria obrir el pavelló per a entrenaments 
individuals sense contacte de tots els 
esportistes, amb cita prèvia i amb l’atenció d’1 
entrenador/a per a cada esportista. 
L’aforament de tot el recinte haurà de ser inferior 
al 30% en tot moment. 
 
No es podrà fer ús dels vestidors. 
 
Podria obrir la terrassa del bar amb un 50% de 
l’aforament permès, mantenint 2m de distància 
entre les taules. 

Es podria obrir el pavelló per a entrenaments 
bàsics dels esportistes federats i individuals 
per a la resta d’esportistes, amb cita prèvia. 
L’aforament de tot el recinte haurà de ser inferior 
al 30% en tot moment. 
Podrà haver 1 entrenador amb els esportistes i 
els menors i persones dependents podran tenir 1 
acompanyant. 
 
Es pot fer ús dels vestidors sempre que es 
garanteixin les mesures d’higiene i desinfecció. 
 
Podria obrir també l’interior del bar sense fer ús 
de la barra i garantint la distància de 2m entre 
taules. 

Es podria obrir el pavelló per a entrenament 
mig dels esportistes federats i per la resta 
d’esportistes amb una limitació del 50% de 
l’aforament. 
Podrà haver 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
Es pot fer ús dels vestidors sempre que es 
garanteixin les mesures d’higiene i desinfecció. 
 
Es podrien fer partits sense públic i a porta 
tancada. 
 
Podria obrir la terrassa del bar amb un 75% de 
l’aforament permès, mantenint 2m de distància 
entre les taules. 
Podria obrir també l’interior del bar i fer ús de la 
barra i garantint la distància de 2m. 

Es podrà entrenar i disputar 
partits normalment amb 
públic mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Es podran obrir els vestidors i 
el bar amb els aforaments 
habituals. 
 



 
 
 

 

PCO/SAL 

Centre esportiu amb 
piscina coberta i zona 
d’aigües, sales de 
fitness i activitats 
dirigides, vestidors 
col·lectius i vestidors 
de grups, 
administració i bar. 

Abonats amb accés a la 
piscina i a les sales de 
fitness i activitats. Club de 
natació i cursets de natació 
per nens i nenes. Campus 
d’estiu. 

No es pot obrir el centre 
esportiu perquè no el fan 
servir clubs que participin 
en lligues professionals. 

Es podria obrir el centre esportiu  (piscina 
inclosa) per a entrenaments individuals sense 
contacte de tots els esportistes, amb cita 
prèvia. 
 
En sales l’ús és individual i amb l’atenció d’1 
entrenador/a per a cada esportista. 
L’aforament de tot el recinte haurà de ser inferior 
al 30% en tot moment. 
 
Podran fer ús dels vestidors només els usuaris 
de la piscina. 
 
Podria obrir la terrassa del bar amb un 50% de 
l’aforament permès, mantenint 2m de distància 
entre les taules. 

Es podria obrir el centre esportiu (piscina 
inclosa) per a entrenaments individuals sense 
contacte de tots els esportistes, amb cita 
prèvia. 
L’aforament de tot el recinte haurà de ser inferior 
al 30% en tot moment. 
Podrà haver 1 entrenador amb els esportistes i 
els menors i persones dependents podran tenir 1 
acompanyant. 
 
Es pot fer ús dels vestidors sempre que es 
garanteixin les mesures d’higiene i desinfecció. 
 
Podria obrir també l’interior del bar sense fer ús 
de la barra i garantint la distància de 2m entre 
taules. 

Es podria fer ús de les sales  per grups de fins 
a 20 esportistes amb un 50% de l’aforament. 
Podrà haver 1 acompanyant per a cada 
esportista, a banda de l’entrenador. 
 
La piscina pot obrir per a entrenaments 
individuals sense contacte de tots els 
esportistes, amb cita prèvia. 
L’aforament de la piscina haurà de ser inferior al 
30% en tot moment. 
Podrà haver 1 entrenador amb els esportistes i 
els menors i persones dependents podran tenir 1 
acompanyant. 
 
Es pot fer ús dels vestidors sempre que es 
garanteixin les mesures d’higiene i desinfecció. 
 
Podria obrir la terrassa del bar amb un 75% de 
l’aforament permès, mantenint 2m de distància 
entre les taules. 
Podria obrir també l’interior del bar i fer ús de la 
barra i garantint la distància de 2m. 

Es podrà obrir normalment 
per a tots els abonats i 
cursets mantenint mesures 
d’higiene i control 
epidemiològic. 
 
Es podran obrir els vestidors i 
el bar amb els aforaments 
habituals. 
 

  



 
 
 

 

FASES D’ASSOLIMENT DE LA NOVA NORMALITAT ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS 

DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
 

 

- Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf 
 

- Plan de transición hacia una nueva normalidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/03052020_Desescalada.pdf 

 

- FASE 0 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4767 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4837 

 

- FASE 1 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5267  

 

- FASE 2 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5323 

 

- FASE 3 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469 

 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/03052020_Desescalada.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4767
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5267
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5323
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469

