
 

MESURES PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CENTRE 

CATÒLIC PER A LA COMPETICIÓ 

Davant l’actual situació sanitària, el centre Catòlic L'H d'acord amb l’Ajuntament de L’Hospitalet vol 

assegurar una pràctica esportiva segura i regular, especialment per a infants i joves. Per aquest 

motiu, s‘ha elaborat aquest document referent a les mesures a tenir en compte per l’accés 

d’acompanyants i espectadors durant les competicions, per tal de donar compliment als protocols 

definits per les autoritats esportives i sanitàries.  

La presència de persones no practicants comporta un esforç per part del club com a organitzador  i 

les instal·lacions per tal de garantir la seguretat.  

El Centre Catòlic L'H es responsabilitzarà del compliment estricte de les mesures que es detallen a 

continuació.  

L' incompliment pot comportar el tancament de la instal·lació a tota persona aliena a la pràctica 

esportiva.  

L'aforament en les instal·lacions és de: 

 * Pista del Centre Catòlic L'H  (Rambla Just Oliveras) 

   - Jugadors / Tècnics  - fins a 15 persones (Pista). Cada equip. 

   - Organització (Equip local) Responsables Covid / Directius / Delegat Camp. - fins 

      5  persones. 

   - Públic / acompanyants - Fins a 12 persones, 1 acompanyant per cada jugador. 
 

 * Pista Poliesportiu Municipal del Centre 

   - Jugadors / Tècnics  - fins a 15 persones (Pista). Cada equip. 

   - Organització (Equip local) Responsables Covid / Directius / Delegat Camp. - fins 

      5  persones. 

   - Públic / acompanyants - Fins a 20 persones. 
 

Els dos equips (l'equip visitant haurà de posar-se en contacte amb el club) ens han de fer arribar : 

  - Llista de jugadors/ tècnics que assistiran al partit. 

 - Llista d'acompanyants amb les dades sol·licitades per seguir la traçabilitat, i signant la 

    declaració de responsabilitat.  

Tothom que assisteixi  al partit haurà de seguir el protocol que s'explica a continuació, d'acord amb 

la normativa vigent expedida per la FCBQ i l'Ajuntament de L'Hospitalet. 
 

En quant als vestidors: 
No estaran disponibles exceptuant la sol·licitud expressa de l'equip arbitral, i equips visitants  que 

tinguin desplaçaments llargs. 

 

 

   

 












