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Seguint amb les normatives establertes per les autoritats sanitàries i les indicades per 
l'Ajuntament de la Ciutat de L'Hospitalet, les normatives establertes per a els partits que 
disputarà el C.B. Sant Josep Obrer a la instal·lació "Complex Esportiu Municipal 
l'Hospitalet Nord” són les següents: 
 

1. Es permet l'accés de públic a la instal∙lació amb les següents indicacions: 

 
A. L'assistent s'haurà de registrar-se i reservar una entrada, (a través de l'app 

ReservaPlay facilitada a la web del club ( http://cbsjo.com/wp/acces-public/ , i seguint 
les instruccions indicades). 
 

B. Per accedir al pavelló, caldrà disposar d’aquesta entrada que es podrà adquirir fins a 
48 hores abans del inici del partit, sempre i quan hi hagi disponibilitat d’aforament.  

 
Cal presentar al control d’accés del pavelló: e-mail de confirmació rebut i el DNI o 
document que acrediti la vostra identitat des de 30 minuts abans i fins a 10 minuts 
abans de l’inici del partit. 
 

C. Cal estar assegut a les grades o ubicat en un mateix punt durant tota la estada 
a la instal·lació. No es permet circular per la instal·lació, només en el moment de 
l’entrada o sortida. 
 

D. És obligatori l’ús de mascareta en tot moment. 
 

E. És obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir. 
 

F. Cal mantenir la distància de seguretat social d’1’5 metres entre usuaris no convivents. 
 

2. La  entrada  i  la  sortida  dels  equips  seran  per  la  porta  principal  de  la  instal∙lació 
(Avinguda Manuel Azaña, 21). No es podrà entrar ni sortir fins que estigui tot el grup, 
en el cas dels jugadors i fins a 10 minuts abans de l'inici de el partit per al públic. 

3. L’Incompliment  de  les  mesures  donarà  dret  al  responsable  del  club  de  poder 
adoptar les mesures necessàries de prohibició d'accés i/o expulsió  de la instal∙lació 
per motius de seguretat. 

 

Us emplacem a complir‐les, respectar‐les i col∙laborar en el funcionament de les mateixes, sabent que el 
no compliment d'elles és perjudicial per a la salut de tots. Els responsables de la instal∙lació hauran de 
prendre mesures en el cas de no complir‐les. Entre tots podrem, entre tots ho aconseguirem !!  
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1. PUC ACCEDIR A LES INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS? 

NOMÉS es permetrà  l’ACCÈS de públic a  les  Instal∙lacions Esportives Municipals a aquelles persones que 

hagin  RESERVAT  ENTRADA  mitjançant  l’APP  Reservaplay  L’Hospitalet. 

https://lhospitalet.reservaplay.cat/login 
 

2. TE COST L’ENTRADA? 

L’entrada no te cap cost. 
 

3. SI VULL ANAR AMB LA MEVA FAMÍLIA HAIG DE REGISTRAR A CADA MEMBRE? 

Sí, l’entrada és individual, per tant, tots els membres (inclòs menors d’edat) s’han de registrar a l’aplicació  i 

reservar  l’entrada.  En  cas  de menors  que  no  disposin de DNI  ni  dades  de  contacte  es pot indicar el 

mateix de la mare o pare. 
 

4. A QUI PRESENTO L’ENTRADA? 

Si es vol accedir a  la  instal∙lació s’ha de presentar  l’entrada mitjançant  l’e‐mail de confirmació  i el DNI o 

document d’identificació al  responsable del club/entitat que es  trobarà a  la porta, des de 30 minuts 

abans i  fins a l’inici del partit. 
 

5. QUIN ÉS L’OBJECTIU DE L’APP? 

Vetllar pel  compliment de  les mesures de protecció  i  seguretat derivades de  la COVID‐19:  permetre  la 

traçabilitat i fer signar la declaració responsable a les persones que accedeixen conforme no és positiva, 

ni presenta símptomes, ni ha estat en contacte durant els  10  dies  previs amb  cap persona positiva. 
 

6. AMB QUINS SÍMTOMES NO PUC ACCEDIR A LES INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES? 

No es pot accedir a les instal∙lacions esportives municipals si es presenten símptomes compatibles amb la 

COVID‐19: 

 
‐Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC) 

‐Tos 

‐ Dificultat per a respirar 

‐Mal de coll 

‐Refredat nasal 

‐Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

‐Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

‐Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

‐ Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista. 

‐Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID‐19. 

‐Està en espera del resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

‐Conviu amb una persona diagnosticada de COVID‐19. 
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‐Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/ada com a contacte estret 

d'alguna persona diagnosticada de COVID‐19. 

 
7. QUINA NORMATIVA HAIG DE COMPLIR PER ENTRAR A LES INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES 

MUNICIPALS? 

 
A. Per accedir al camp, cal disposar d’una entrada que es pot adquirir en el mateix moment d’entrar o fins a 

48 hores abans, sempre  i quan hi hagi disponibilitat d’aforament. Cal presentar  l’e‐mail de confirmació 

rebut i el DNI o document des de 30 minuts abans i fins a l’inici del partit. 

B. Cal estar assegut a  les grades o ubicat en un mateix punt durant tota  la estada a  la  instal∙lació. No es 
permet circular per la instal∙lació, només en el moment de l’entrada o sortida. 

C. És obligatori l’ús de mascareta en tot moment. 

D. És obligatori netejar‐se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i desprès d’accedir. 

E. Cal mantenir la distància de seguretat social d’1’5 metres entre usuaris 
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Este pequeño manual, quiere ayudar, facilitar y orientar el acceso de público a las instalaciones deportivas para 

poder ver a sus hijos/as en los partidos que jueguen como local el CBSJO. Esta aplicación  solamente servirá para las 

instalaciones deportivas de l’Hospitalet de Llobregat. 

Pasos a seguir:  

1º REGÍSTRATE Y ACCEDE CON EL USUARIO Y CONTRASEÑA CREADO 

Solo se permite el acceso de público a las Instalaciones Deportivas Municipales a aquellas personas que hayan 

RESERVADO ENTRADA mediante la APP Reservaplay L'Hospitalet. 

https://lhospitalet.reservaplay.cat/login 

2º‐ SELECCIONAR LA INSTALACIÓN/ES DONDE QUIERES HAACER LA RESERVA 
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3º‐ RESERVA DÍA Y HORA (asegúrate del horario del partido antes de hacer la reserva) 

(SE PODRÁ HACER LA RESERVA DEL PARTIDO COMO A MAXIM 2 HORAS ANTES DEL PARTIDO SI NO, NO SE PODRÁ 

ACCEDER A LA INSTALACION. La entrada es individual, por lo tanto todos los miembros (incluido los menores de 

edad) deben registrarse en la aplicación y reservar la entrada. En caso de menores que no dispongan de DNI ni datos 

de contacto se puede poner el mismo del padre o la madre. 

 

 

4rt‐ PROTOCOLO A SEGUIR EL DÍA DE PARTIDO. 

Si se quiere acceder a la instalación, se presentará la entrada (email de confirmación) y el DNI o documento de 

identificación al responsable de la entidad que se encontrará en la puerta entre 20 minutos antes del inicio del 

partido y la hora de inicio del partido. NO se dejara entrar a quien no presente la documentación requerida. 

Una vez haya comenzado el partido, se cerrarán puertas y no se podrá acceder ni salir de la instalación hasta la 

finalización del mismo. 
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¿QUÉ NORMATIVA DEBO CUMPLIR PARA ENTRAR A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES?  

En la instalación se deberán seguir las indicaciones de los responsables/voluntarios del club de las siguientes 

NORMAS DE SEGURIDAD COVID19: 

 A. Hay que estar sentado durante toda la estancia en la instalación. No se permite estar en movimiento.  

B. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.  

C. Es obligatorio limpiarse le manos con gel hidro‐alcohólico antes y después de acceder. 

D. Queda prohibido comer y beber en las gradas (sólo agua).  

E. Hay que mantener la distancia de seguridad social de 1, 5 metros entre usuarios 

F. Será una entrada por correo y reserva  

G. Cuando finalice el partido deben desalojar las gradas para la limpieza antes del siguiente partido. 

H. La entrada y salida se hará por el mismo acceso. 

I. Cualquier incumplimiento de las indicaciones de los responsables será notificado para la prohibición de la entrada 

en posteriores partidos. 

¿CON QUE SINTOMAS NO PUEDO ACCEDER A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS? 

No se puede acceder a las instalaciones deportivas municipales si se presentan síntomas compatibles con la 

Covidien‐19: 

 ‐ Fiebre o febrícula (por encima de 37.5ºC)  

‐ Tos  

‐ Dificultad para respirar  

‐ Dolor de garganta 

 ‐ Resfriado nasal  

‐ Fatiga, dolores musculares y / o dolor de cabeza  

‐ Dolor de estómago con vómitos o diarrea  

‐ Pérdida de olfato o gusto (niños mayores y adolescentes)  

‐ Sólo si aparecen conjuntamente con algún otro síntoma de la lista.  

‐ Se encuentra en aislamiento porque ha sido positivo para la Covidien‐19. 




