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Pavelló d’esports municipal PACO MARTIN 

NORMES GENERALS PER ALS USUARIS (post-CoviD-19) 

LIMITACIONS D’ÚS I ACCÉS  

1. L’accés al pavelló d’esports Paco Martin estarà reservat a: 

a. grups estables i permanents pertanyents a: 

i. centres escolars del municipi 

ii. entitats esportives locals 

iii. entitats esportives visitants, en competició oficial 

b. persones autoritzades per les entitats esportives locals (màxim 4 per 

entitat) 

c. treballadors/es assignats al centre 

d. treballadors municipals en exercici de les seves funcions professionals 

e. professionals de serveis de manteniment i similars 

2. Els acompanyants dels menors no podran accedir al pavelló. S’habilitarà un espai 

d’espera a l’androna. 

3. El pavelló funcionarà sempre a porta tancada. Les visites podran trucar el timbre. 

4. L’ús dels vestidors i les dutxes està reservat als equips visitants en competició 

oficial. 

5. Els grups han de mantenir-se compactes, sempre sota control del seu 

responsable. Entraran i sortiran del pavelló i de cadascun dels seus espais (pistes, 

vestidors...) tots junts, comandats pel seu responsable. 

6. Els grups es desplaçaran per l’interior del pavelló amb celeritat, seguint les 

indicacions verbals i gràfiques que rebin, respectant els circuits de pas previstos, 

i sense ocupar espais no assignats ni provocar aglomeracions. 

7. No es permetrà als usuaris l’accés al pavelló amb patinets, bicicletes, monopatins 

ni altres vehicles similars. 

8. Als membres de les entitats esportives locals no se’ls permetrà l’accés si no hi 

ha, a consergeria, còpia de la seva declaració responsable. 

9. No es pot anar descalç pel pavelló, llevat del gimnàs. 

10. No es permeten les activitats de fisoteràpia i similars. 

OBLIGACIONS DELS USUARIS 

11. Haver lliurat la declaració responsable sobre CoviD-19 a l’entitat a la qual 

pertany. 

12. Dur correctament posada la mascareta sempre que no s’estigui realitzant 

activitat física. Als usuaris sense mascareta no els serà permès l’accés al pavelló.  

13. A l’entrada de cada espai esportiu hi haurà disponible gel hidroalcohòlic. Els 

usuaris s’han de rentar les mans abans d’entrar-hi. 

14. Fer cas de les recomanacions escrites i atendre les instruccions verbals rebudes. 

En tot allò no previst en aquestes normes s’aplicarà la normativa habitual i/o el 

reglament de funcionament de la instal·lació. 
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APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE SANCIONS 

Els usuaris que no compleixin les normes relacionades o desobeeixin les indicacions del 

personal podran ser sancionats de manera automàtica pel director del pavelló. La sanció 

li serà comunicada a través de l’entitat de la qual és membre i serà efectiva des del 

moment en què sigui comunicada.  

Les sancions consistiran sempre en no permetre l’accés al pavelló durant un periode de 

temps determinat, referit als dies d’activitat programats, que serà normalment d’un dia, 

però que en cas de reincidència o bé si es considera que s’ha posat en risc la seguretat 

de la resta d’usuaris, podria arribar a ser de quatre dies. Aquesta seria també la sanció 

prevista en cas que un usuari provés d’accedir al pavelló sense haver signat prèviament 

la declaració de responsabilitat. 

Si l’incompliment és atribuïble a un grup en conjunt, o bé al seu responsable, la sanció 

serà aplicada a tot l’equip. 

L’apartat referent a les sancions resta transitòriament en suspens. Queda pendent de l’adaptació 

del Reglament i la Normativa de la instal·lació, als quals cal incorporar un capítol de Règim 

sancionador. Quan el Ple municipal hagi aprovat aquests canvis, l’apartat serà efectiu.  




