
 

PROTOCOL COVID-19 COMPETICIONS IEMS D’OLOT 

 

NORMES GENERALS D’OBLIGATORI COMPLIMENT PER A ESPORTISTES 

1. Mesurar la temperatura corporal abans d’anar a jugar. En cas de ser superior al 

37,4ºC no assistir al partit.  
 

2. Utilitzar la mascareta fins l’entrada a la pista/camp. 
 

3. Rentar-se les mans a l’entrada de les instal·lacions. 
 

4. Canviar-se el calçat abans d’entrar a la pista o espai de competició. 
 

5. Sempre que sigui possible mantenir la distància de seguretat (1,5m). 
 

6. Evitar tocar portes, parets, baranes, etc. 

 

NORMES GENERALS D’OBLIGATORI COMPLIMENT PER A CLUBS/ENTITATS 

1. Un responsable de cada club/entitat, fora de la instal·lació, rebrà el responsable 

del club visitant i li explicarà el protocol a seguir a la instal·lació. Prèviament al 

dia del partit, el club local ha de fer arribar el protocol de les IEMs al club visitant.  
 

2. Els jugadors han de venir canviats, i s’hauran de canviar el calçat abans d’entrar 

a l’espai de joc.  

 
3. Només disposarà de vestidor l’equip visitant i una vegada finalitzat el partit. Si 

l’equip local necessita fer ús de vestidor, cal que informi a i.esportives@olot.cat 

en el mateix moment que confirma el dia i l’hora del partit. Cada vestidor té un 

aforament marcat a la porta, cada club és responsable de controlar aquest 

aforament.  

 
4. Es disposarà de cadires en comptes de banquetes. L’equip local col·locarà les 

cadires prèviament al partit, i una vegada finalitzat les recollirà. L’equip local 

també farà la neteja i la desinfecció de les cadires. L’IMELO facilitarà l’esprai 

desinfectant.  

 
5. L’equip local farà la neteja i la desinfecció del material esportiu utilitzat.  

 

6. El club local ha de garantir tenir la traçabilitat (nom i telèfon) dels assistents al 

partit (jugadors i cos tècnic de l’equip local i de l’equip visitant). A l’annex 2 teniu 

un exemple de fitxa per al registre. 

 



 

7. A l’espai de joc només pot accedir el cos tècnic i els jugadors de cada club. 

 
8. Els partits es podran jugar amb públic sempre i quant el club local pugui complir 

amb les següents funcions:  

a. Tenir la traçabilitat (nom, telèfon i hora d’entrada) del públic assistent. 

L’IMELO facilitarà una taula i una cadira a cada club local per a poder fer 

el control d’assistents a grades. A l’annex 3 teniu un exemple de fitxa per 

al registre. 

b. Control de l’aforament per grada. Veure annex 1. 

La grada es mantindrà tancada fins que arribi un responsable del club i demani al 
conserge obrir la grada corresponent.  

 

Cada club  serà responsable i haurà d’assumir qualsevol altra mesura no prevista 
anteriorment i que s’hagi de prendre segons la normativa federativa.  



 

ANNEX 1 - AFORAMENT GRADES 

 

Pla de Llacs 

Poliesportiu*: 24 persones pista 1 i 3, 32 persones pista 2 

Sala de tennis taula: 30 persones 

Pav 1: 140 persones (es comptabilitza només la banda dreta de la grada). 

Pav 2: 24 persones (es comptabilitzen 3 files, 2 amb seients i 1 sense). 

Pav 3*: 15 persones pista 3 i 5, 21 persones pista 4 (es comptabilitzen 3 files, 2 

files de públic assegut i 1 fila de públic dret) 

 
*En cas d’haver-hi alguna pista lliure (sense partit), es poden obrir les cortines i fer ús 
de l’espai de grada corresponent a la pista lliure (sempre respectant l’aforament). 
 

Camp de Futbol del Pla de Baix 

 Camp 1 partit futbol 11: 50 persones 

Camp 1 partit futbol 7: 25 persones  

Camp 2 partit futbol 11: 46 persones  

Camp 2 partit futbol 7: 23 persones  

 

Parc Atlètic Tossols* 

 Pista atletisme: 110 persones (es comptabilitza la zona de seients) 

Camp de rugbi: 95 persones (es comptabilitza els dos costats del llarg del camp. 

No es comptabilitza darrera les porteries). 

 

*Davant la complexitat de la instal·lació, sempre que hi hagi competició, si el club es vol 

responsabilitzar de recollir la traçabilitat de públic a l’entrada de la instal·lació, es podrà 

donar accés al públic. Si el club no es vol responsabilitzar de recollir la traçabilitat a 

l’entrada de la instal·lació, es denegarà l’accés al públic. 

 

IMPORTANT! Informar al públic assistent:  

Ús obligatori de mascareta.  

Mantenir 1,5m de distància entre persones. 

Quan hi hagi seients, cal deixar 3 seients lliures de cada 4 (3 seients equivalen a 1,5m).  



 
ANNEX 2 - FITXA REGISTRE TRAÇABILITAT ASSISTENTS AL PARTIT 
 

Instal·lació: Dia: Hora del partit: 

EQUIP LOCAL: EQUIP VISITANT: 

Nom del responsable COVID-19: Nom del responsable COVID-19: 

Telèfon del responsable COVID-19: Telèfon del responsable COVID-19: 

STAFF TÈCNIC STAFF TÈCNIC 

nom telèfon nom telèfon 

    

    

    

    

JUGADORS JUGADORS 

nom telèfon nom telèfon 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
ANNEX 3 - FITXA REGISTRE TRAÇABILITAT PÚBLIC ASSISTENT 
 

Instal·lació: Dia: 

Partit: Hora del partit: 

PÚLBIC ASSISTENT 

nom telèfon hora d’arribada 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


