
 
 

 

 

Instal·lacions Esportives Municipals de Vic 

 

Pel compliment de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya es tindrà en compte: 

 

 

 

1) Accessos a les instal·lacions: 

a) La instal·lació només acollirà esportistes i membres del cos tècnic en els entrenaments. Les 

famílies i acompanyants han de romandre fora de la instal·lació esportiva. 

Els aforaments permesos al terreny de joc a les instal·lacions municipals de Vic són. 

 

Sala 1  màxim de 47 persones. 

Sala 2  màxim de 50 persones. 

Pa  

Sala poliesportiva màxim de 51 persones. 

Gimnàs màxim de 64 persones. 

Rocòdrom màxim de 16 persones (8+8). 

Camp Municipal de Futbol 

Camp de futbol 1 màxim de 93 persones. 

Camp de futbol 2 màxim de 55 persones. 

El control dels aforaments serà responsabilitat de l entitat que organitza l vitat. 

b) En les competicions oficials 

aforament autoritzat és del 50%. 

Els aforaments permesos a les graderies a les instal·lacions municipals de Vic són. 

 

Sala 1  màxim de 500 persones. 

Sala 2  màxim de 61 persones. 

Pa  persones. 

Camp Municipal de Futbol 

Camp de futbol 1 màxim de 1000 persones. 

zona guardant sempre les distàncies de seguretat). 

El control dels aforaments serà responsabilitat de l entitat que organitza l vitat. En els 

diferents espais hi haurà  marcada la zona pel públic local i la zona pel públic visitant. 



 
 

c) S rà una zona  . 

d) Es disposarà de gel hidroalcohòlic pels  

e) Els esportistes no es poden treure la mascareta fins que no són al terreny de joc. 

 

2) 

compleixin els protocols específics que defineix la federació corresponent.  

 

3) Cada entitat ha de tenir un responsable de prevenció i higiene, responsable del seguiment dels 

protocols per aplicar les mesures corresponents en cada moment.  

 
4) Utilització dels vestidors 

a) Es demana als esportistes que vinguin equipats de casa i a punt per la pràctica esportiva. 

b) Es facilitarà, en els entrenaments, un vestidor masculí i un de femení a cada espai per aquells 

esportistes que de manera excepcional necessitin canviar-se la roba, només com a canviador 

i amb un aforament limitat. 

c)  la zona de la 

banqueta durant l . 

d) Només es permetrà fer ús dels vestidors per dutxar-se, després dels entrenaments, als 

equips de categoria sènior fent la sol·licitud prèvia a la Regidoria d Esports (respectant 

l aforament dels vestidors). 

e) Només es permetrà fer ús dels vestidors per dutxar-se, després dels partits, als àrbitres i als 

equips majors de 16 anys (respectant l aforament dels vestidors). 

 

Vic, a 18 de maig de 2021 


