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INFORMACIÓ RELATIVA A L’ANEXE II DEL GOVERN D’ESPAÑA (MINISTERI DE SANTITAT) I 
LES DIFERENTS FASES. INFORMACIÓ RELATIVA A L’US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
I.PREVISIÓ ORIENTATIVA PER A L’ALÇAMENT DE LES LIMITACIONS D’ÀMBIT NACIONAL ESTABLERTES EN 
L’ESTAT D’ALARMA EN FUNCIÓ DE LES FASES DE TRANSICIÓ A UNA NOVA NORMALITAT EN L’ÀMBIT 
ESPORTIU. 
 
La previsió és orientativa, les decisions i dates concretes es determinaran a través dels corresponents 
instruments jurídics i el règim comú aplicable a totes les mesures també podrà ser adaptat, en funció de 
l’evolució de la pandèmia. 
 
Règim aplicable a totes les activitats: 
 

1. Qualsevol activitat haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, autoprotecció i 
distanciament social. Es deuran facilitar la disponibilitat i accés a solucions hidroalcohòliques per a 
practicar una higiene de mans freqüent. 

2. Els locals i equipaments de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i 
higienitzats 

3. Els viatges que s’efectuen, amb qualsevol transport, haurà de fer-se per a la realització de les 
activitats permeses.
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Document extret de l’anexe II del govern d’Espanya. Ministeri de Sanitat. 
AMBIT 

D’ACTIVITAT 
FASE O 

FINS 11 MAIG 
FASE I 

DE L’11 AL 25 DE MAIG 
FASE II 

DEL 25 DE DE MAIG AL 8 DE JUNY 
FASE III 

A PARTIR DEL 9 DE JUNY 

ESPORT 
PROFESSIONAL 
I FEDERAT 

Entrenaments 
individuals de 
professionals i 
federats.  
Ex. CMEC, pilotaris, de 
forma individual 
 
Entrenament bàsic de 
lligues professionals  
 
Activitat esportiva 
sense contacte 
Ex. bici, córrer, patinar 
de forma individual 

Apertura de centres de 
rendiment amb mesures 
d’higiene i protecció 
reforçades, i si es possible, 
torns. 
 
Entrenament mitjà en 
lligues professionals 

Entrenament bàsic en lligues no professionals 
federades Ex: clubs i escoles esportives 
federades com fútbol, tennis, patinatge, etc... 
mantenint condicions d’higiene i seguretat. 
 
Confrontament total en lligues professionals 
 
Re-apertura de campionats professionals 
mitjançant partits a porta tancada o amb 
limitació d’aforament, que puguen ser 
retransmesos. 

Entrenament mitjà en lligues no 
professionals federades. Ex: clubs 
i escoles esportives federades 
com fútbol, tennis, patinatge, 
etc... mantenint condicions 
d’higiene i seguretat. 

ESPORT NO 
PROFESSIONAL 

Activitat esportiva 
sense contacte 
(muntar en bici, 
córrer, patinar...) 
sempre que es realitze 
de forma individual i 
amb protecció 
adequada (distància, 
mascareta en esports 
no aquàtics, quan siga 
possible, etc.). 

Instal·lacions esportives a 
l’aire lliure sense públic (sols 
per a practicar esports en 
que no hi haja contacte 
atletisme, tennis) 
Poliesportiu obert amb 
limitacions, condicions de 
seguretat i higiene 
 
Activitats esportives 
individuals amb prèvia cita 

Espectacles i activitats esportives a l’aire 
lliure amb aforament limitat, en termes 
similars a les activitats culturals i d’oci 
d’aquesta Fase. 
 
Instal·lacions esportives en espais tancats 
sense públic (sols per a practicar esports en 
els que no hi haja contacte o el risc de contagi 
siga baix)  

Espectacles i activitats a l’aire 
lliure amb aforament menys 
limitat, en termes similars a les 
activitats culturals i d’oci 
d’aquesta Fase. 
 
Espectacles i activitats 
esportives en espais tancats (sols 
per a practicar esports on no hi 
haja contacte  o el risc de 
contacte siga moderat: per ex. 
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en centres esportius que no 
impliquen contacte físic ni 
ús de vestidors. 
Ex: Entrenament personal 
individual al centre esportiu, 
mantenint condicions 
d’higiene i distància de 
seguretat, amb desinfecció i 
higiene dels locals i 
màquines o accessoris 
utilitzats, amb prèvia reserva 
de cita, deixant 10 minuts 
lliures entre un client i un 
altre. 

Pista de patinatge, públic limitat 
a 1 persona per cada 20m2 
 
Partits amb un màxim de 1/3 
d’aforament, garantint sempre la 
separació de seguretat entre els 
espectadors i activitats 
esportives a l’aire lliure o amb 
un màxim de 1/3 de l’aforament 
de gimnasos, sense ús de 
vestuaris. 
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II. INFORMACIÓ RELATIVA A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.  
 

1. Qualsevol activitat haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, autoprotecció i 
distanciament social. Es deuran facilitar la disponibilitat i accés a solucions hidroalcohòliques 
per a practicar una higiene de mans freqüent. 

2. Els locals i equipaments de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats 
i higienitzats 

3. Els viatges que s’efectuen, amb qualsevol transport, haurà de fer-se per a la realització de 
les activitats permeses. 

 
A nivell d’usuari, es realitzaran les següents condicions d’higiene i seguretat: 

 
1. Mantenir distància de seguretat amb els conserges i/o altre tipus de personal. 
2. Desinfecció de mans abans i després de realitzar l’activitat, mitjançant la solució hidroalcohòlica 
que es disposarà en les instal·lacions esportives. 
3. Utilització de guants de protecció en l’us de les instal·lacions. 
4. No deixar cap tipus de material a les instal·lacions. 
5. A la pista d’atletisme s’haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb la resta 
d’esportistes. 
6. No es podrà fer ús dels vestidors, ni per a canviar-se de roba, ni per a la dutxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació, contacteu mitjançant la següent adreça electrònica: 
tecnicesports@villanuevadecastellon.es
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INFORMACIÓ RELATIVA A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES 

AMBIT 
D’ACTIVITAT 

FASE O 
FINS 11 MAIG 

FASE I 
DE L’11 AL 25 DE MAIG 

FASE II 
DEL 25 DE DE MAIG AL 8 DE JUNY 

FASE III 
A PARTIR DEL 9 DE JUNY 

ESPORT 
PROFESSIONAL I 
FEDERAT 

INSTAL·LACIONS 
TRINQUET: Es podrà fer ús de 
les instal·lacions de manera 
individual o amb un màxim 
de dues persones (en el cas 
d’esportistes professionals) a 
nivell mitjà, amb cita prèvia a 
través del tècnic d’esports, 
sense fer ús dels vestidors i 
mantenint les condicions de 
seguretat i higiene 
comentades anteriorment, 
acreditant la llicència 
federativa. 
POLIESPORTIU: tancat 

INSTAL·LACIONS 
TRINQUET: Es podrà fer ús de les 
instal·lacions de manera individual o amb 
un màxim de dues persones (en ambdós 
casos) a nivell mitjà, amb cita prèvia a 
través del tècnic d’esports, sense fer ús 
dels vestidors i mantenint les condicions 
de seguretat i higiene comentades 
anteriorment, acreditant la llicència 
federativa. 
 
POLIESPORTIU: Es podrà fer ús de la pista 
poliesportiva exterior (en el cas de 
patinatge) i de la pista d’atletisme de 
manera individual, a nivell mitjà, amb cita 
prèvia a través del telèfon del 
Poliesportiu, sense fer ús dels vestidors i 
mantenint les condicions de seguretat i 
higiene comentades anteriorment, 
acreditant la llicència federativa.  També 
la pista de tennis, pàdel i frontó amb un 
màxim de 2 persones amb cita prèvia a 
través de la web del poliesportiu, i les 
estructures d’entrenament a través del 
telèfon, mantenint les condicions de 
seguretat i higiene, acreditant la llicència 
federativa. 
 
 
 
 
 
 

En aquesta fase retornen les activitats dels clubs i 
escoles esportives FEDERADES, a nivell 
d’entrenament bàsic, per tant, en esports 
col·lectius de col·laboració-oposició (p.ex futbol) 
els coordinadors han d’intentar que els diferents 
grups o categories no coincidsiquen en un mateix 
espai de temps i instal·lació, deixant uns 30 minuts 
entre uns entrenaments i altres. El volum 
d’entrenament ha de baixar respecte als 
entrenaments que es realitzaven habitualment. 
Els vestidors no es poden utilitzar. Recomanem 
que els pares/mares/familiars mantinguen les 
condicions de seguretat i higiene i només es 
queden a les instal·lacions si és estrictament 
necessari, i en cas de ser així, mantenint distància 
de seguretat a les graderies. 
 
En el cas d’esports de baix risc de contagi, com és 
el cas d’esports de canxa dividida (pàdel, tennis) 
i esports d’oposició amb espai comú (frontó) es 
seguiran les mesures d’higiene i seguretat 
esmentades anteriorment. 
 
 
En el cas d’atletisme, hi haurà fins un màxim de 6 
usuaris a la pista en cada espai temporal 
d’entrenament (entre 60-90 min).  
 
En el cas d’esports de contacte com taekwondo hi 
haurà limitació del nombre d’alumnat, mitjançant 
grups molt reduïts. 
 

En aquesta fase el volum 
d’entrenament augmentarà 
respecte a la FASE II. Els vestidors no 
es poden utilitzar. Recomanem que 
els pares/mares/familiars 
mantinguen les condicions de 
seguretat  higiene i només es queden 
a les instal·lacions si és estrictament 
necessari. 
 
Les reserves es podran fer de 
manera habitual a la web. 
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En el cas d’esports d’aigua, estem a l’espera 
d’indicacions del Ministeri de Sanitat. 
 
Les reserves es podran fer de manera habitual a la 
web. 

ESPORT NO 
PROFESSIONAL 

Instal·lacions esportives 
municipals tancades. 

POLIESPORTIU: Només romandrà obert 
per a professionals i federats, 
incorporant poc a poc a la resta d’usuaris 
del Poliesportiu. 
CENTRES ESPORTIUS: Entrenament 
personal individual al centre esportiu o 
ús de les sales de manera individual, 
mantenint condicions d’higiene i 
distància de seguretat, amb desinfecció i 
higiene dels locals i màquines o 
accessoris utilitzats. Recomanable 
reservar prèviament, deixant un temps 
lliure entre un client i un altre.  

En aquesta fase l’aforament d’activitats a l’aire 
lliure és ampli, però s’han de mantenir les 
condicions de seguretat entre unes persones i 
altres, així com les condicions higièniques. Es 
podran realitzar espectacles a l’aire lliure, amb 
aforament limitat, en termes similars a les 
activitats culturals i d’oci d’aquesta Fase.  
 
Als espais tancats i al  Pavelló Municipal sols es 
podran practicar activitats sense públic, en esports 
sense contacte i amb un risc baix de contagi, 
mantenint la distància de seguretat. 
 
Les reserves es podran fer de manera habitual a la 
web. 
 

En aquesta fase l’aforament 
d’activitats a l’aire lliure és ampli, 
però s’han de mantenir les 
condicions de seguretat entre unes 
persones i altres, així com les 
condicions higièniques. Es podran 
realitzar espectacles a l’aire lliure, 
amb aforament menys limitat, en 
termes similars a les activitats 
culturals i d’oci d’aquesta Fase. 
 
Espectacles i activitats esportives en 
espais tancats (sols per a practicar 
esports on no hi haja contacte o el 
risc de contacte siga moderat: per 
ex. Pista de patinatge, públic limitat 
a 1 persona per cada 20m2) 
 
Partits amb un màxim de 1/3 
d’aforament, garantint sempre la 
separació de seguretat entre els 
espectadors i activitats esportives a 
l’aire lliure o amb un màxim de 1/3 
de l’aforament de gimnasos, sense 
ús de vestuaris. 

 


