
 
 

 

 

MESURES I PROTOCOLS PER A LES COMPETICIONS ESPORTIVES 2020-2021 EN EL CONTEXT DE CONVIVÈNCIA AMB LA COVID-19 

Aquest Pla de Seguretat, higiene, distanciament, i concentració de persones s’elabora per les instal·lacions esportives municipals de Torredembarra. Les mesures descrites en aquest, s’estableixen 
en caràcter general i complementàriament als protocols dictats per les autoritats competents, especialment en matèria de salut pública, així com aquelles Ordres Ministerials que puguin regir en cada 
cas segons les diferents fases en el context Covid-19. 
 
Aquest Pla de Seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones s’ha redactat per garantir la màxima seguretat de totes aquelles persones que puguin trobar-se dins de les instal·lacions 
de la zona esportiva municipal: esportistes, usuaris i treballadors. 
 
Els protocols que coneixem avui de les federacions, o la falta a data d’avui d’un esborrany conjunt de les Federacions per unificar aquests (compromís adquirit el passat 4 de setembre i que a data 
d’avui no disposem) de manera responsable, la Regidoria d’Esport aplicant la nostra autonomia i competències determinem l’adopció d’un conjunt de mesures limitatives, a les condicions establertes 
per les federacions esportives per a les competicions amateurs i d’esport base. 
 
 
Els conceptes clau que cal tenir present són: 
 
· Distanciament social i higiene 
· Reorganització de l’espai i reducció de l’aforament. 
· Neteja i desinfecció diària de superfícies, materials i espais comuns. 
 

Fins a nova modificació les mesures seran les següents: 
 
1. Restringir l’accés a les instal·lacions esportives municipals per a la competició esportiva als grups estables de competició formats per jugadors, tècnics, i directius d’acord al nombre màxim que 

s’estableix al quadre adjunt, en funció de la tipologia d’esport, instal·lació, categoria i procedència de l’equip rival. 
2. Limitar el màxim d’espectadors acompanyants per les diverses competicions d’acord al nombre màxim que s’estableix al document adjunt, en funció de la tipologia d’esport, instal·lació, 

categoria i procedència de l’equip rival. 
3. Quan les competicions puguin  disputar-se de manera simultània i/o consecutiva no es permetrà en cap cas que la suma de les persones acompanyants pugui suposar superar el percentatge 

màxim d’aforament que s’estableix en el quadre annex. 
4. L’ús de la mascareta és obligatòria per a tots els assistents, i es prohibirà l’accés a tota persona simptomàtica (febre 37,2ºC, tos o símptomes respiratoris).  
5. No es permet l’accés a espais restringits i s’hauran de respectar en tot moment els protocols establerts per la regidoria d’Esport. En cas de no complir amb aquestes mesures es demanarà 

que esportista o assistent abandoni el recinte. 
6. S’ubicaran dues sortides diferents pel públic local i pel públic visitant. Un cop hagi finalitzat el partit el públic haurà d’abandonar el recinte i no es permetrà l’entrada del següent públic fins que 

l’anterior no hagi sortit del mateix. 
7. En cas de competicions simultànies s’ha de garantir un temps mínim de 15 minuts per ventilació i desinfecció. S’ha d’evitar també aglomeracions en els passadissos. S’ubicaran punts de 

sortida diferents pels jugadors dels diferents equips. 
8. Els jugadors/es hauran d’accedir a les instal·lacions esportives amb mascareta. És obligatori l’ús de la mateixa en tot el recinte, a excepció de quan es trobin en l’espai assignat per a l’inici de 

l’activitat esportiva. 
 
 
 

 



 
 

 

Document annex competició esportiva 
 

L’Ajuntament segons el nivell de risc (situació de la població i de la pandèmia) en que estigui emmarcat la seva població podrà establir quin nivell d’aforament voldrà aplicar d’acord amb el següent: 

 

NIVELL 0 SITUACIÓ ALT RISC  Porta tancada. No es permeten partits amistosos. 
NIVELL 1 SITUACIÓ ALT O MODERAT  Nombre de convidats limitat 
NIVELL 2 SITUACIÓ RISC BAIX  Aforament 30 % 

 
 

1. PARTITS AMISTOSOS 
 

o No es permetrà partits amistosos si es troba en alt risc nivell 0. 
o En cas que la situació ho permeti, l’entitat sol·licitant dels partits amistosos haurà de presentar protocol amb les mesures de seguretat que establirà en els partits amistosos, llistat de 

participants, i document del responsable de l’activitat. Aquests partits es realitzaran a porta tancada. 

 

2. PARTITS OFICIALS 

 

o Nivell 0. Porta tancada 
 

o Nivell 1. Nombre de convidats limitat segons el següent: 
 
 
Pavelló Municipal Sant Jordi: 

- 24 convidats per equip i màxim 5 persones altra procedència (Autoritats, federació, control àrbitres....) total 58 convidats (els pavellons són espais tancats) (Càlcul: 10-12 jugadors a l’acta i 3 
tècnics = 2 convidats per jugador i tècnic). Ocupació cada dos seients, alternant les grades. Assistents visitants en la grada oest i els locals en la grada est. 
 
Mini Pavelló els Caus:  

- S’aplica el criteri a porta tancada. No obstant en cas que juguin menors i si pel nombre d’esdeveniments es permet, es podrà convidar un tutor per menor, garantint en tot moment l’aforament 
màxim permès i establint la seguretat establerta de 1,5 m/persona. Es demana ús de mascareta en tot moment. 
 

Camp de futbol: 

- Partits futbol 7: 24 convidats per equip i màxim 5 persones altra procedència (Càlcul: 12 jugadors i 4 tècnics + 2 convidats justificat factor aire lliure)= 58 persones 
- Partits futbol 11: 48 convidats per equip i màxim 5 persones altra procedència (Càlcul: 12 jugadors i 4 tècnics + 4 convidats justificat factor aire lliure)= 106 persones 

 
 



 
 

 

Piscina municipal: 

- S’aplica el criteri a porta tancada. 
 

o Nivell 2. Aforament no superior al 30 % 

No es podrà superar el 30% de l’aforament de la instal·lació en Pavelló Sant Jordi i camp de futbol. En la instal·lació Mini Pavelló els Caus s’aplicarà el criteri de 1 convidat per jugador. 

 

3. COMPETICIONS D’ALTRES MODALITATS ESPORTIVES. 

Per la resta de competicions oficials els criteris d’aforament es tractaran a banda. 

 

4. VESTIDORS. 

Es defineixen dos nivells per a l’ús dels vestidors: 

1. Esportistes de lligues catalanes, estatals i territorials sènior, sempre que la instal·lació i el nombre d’esdeveniments ho permeti, i només si es pot garantir la neteja prèvia i posterior. 
2. Esportistes de les lligues territorials de base NO PODRAN FER ÚS DELS VESTIDORS. 

Per norma general es recomana no fer ús dels vestuaris ni les dutxes i limitar-ho pels equips en condició de visitants i amb llargs desplaçaments de tornada. En cas d’utilitzar-los l’entitat haurà de 
nomenar un responsable per tal de controlar l’aforament permès en tot moment. 

L’aforament permès als vestidors ha de respectar els 3m2/persona. L’aforament dels vestidors quedarà degudament senyalitzat en l’accés als mateixos. 

 

5. ENTRENAMENTS. 

Els entrenaments sempre seran a porta tancada. No es permetrà l’ús de dutxes ni vestidors. Els usuaris han de venir canviats de casa  

 

NORMATIVA. 

Els delegats dels clubs hauran de portar els fulls de la Declaració Responsable dels jugadors visitants ja signats, en funció de la dinàmica de cada Federació. 

Haurà d’haver un responsable de l’entitat que controli l’accés dels espectadors, presa de temperatura i recull de la traçabilitat. La declaració responsable del partit/activitat signada s’haurà de presentar 
via esport@torredembarra.cat amb 24 hores d’antelació a l’inici del partit. 

Pels espectadors convidats es recomana que se’ls convoqui per franges horàries i fer-los accedir tots junts en l’hora establerta. 

Pels espectadors quan es permeti l’aforament del 30%, el responsable de l’activitat haurà de garantir el control de l’aforament, i que tothom segueixi les mesures de seguretat establertes per la 
regidoria. Un cop els espectadors hagin accedit a les grades no podran abandonar el recinte fins que el partit hagi finalitzat, fora que sigui per alguna causa justificada advertint-lo que no podrà tornar 
a entrar. 



 
 

 

Es demana custodiar la llista d’assistents per un termini màxim de 30 dies i lliurar una còpia del mateix a consergeria. Les dades que hauran de constar en el llistat de traçabilitat han de figurar el nom 
i cognom, telèfon de contacte, data de la jornada i instal·lació. 

Cada instal·lació té el seu protocol, però la part esportiva sempre es basarà amb els protocols establerts per les federacions, que fa al rol de les entitats com a organitzadors i per tant responsables 
del control i compliment de les instruccions. 

L’Ajuntament de Torredembarra tindrà autonomia per fixar els nivells sempre amb dades epidemiològiques del municipi. 

Es recomana que el club local faciliti tota la informació de la normativa a la resta dels clubs abans de la data de competició. 

 

Torredembarra,  1 d’octubre de 2020. 

 

Regidoria d’Esports de Torredembarra. 

 

 

 


