
 
 

MESURES PREVENTIVES CÒVID-19 EN ELS PARTITS DE COMPETICIÓ I 
ENTRENAMENTS  

 
PAVELLÓ D’ESPORTS 11 DE SETEMBRE 

 
 
Mesures preventives i organitzatives en relació a l’accés d’esportistes en els partits de 
competició i entrenaments 

 
- La porta d’accés podrà està oberta amb accés lliure, l’entitat pot considerar que els 

entrenaments i/o partits es facin a porta tancada. 
 

- Per tal de garantir l’entrada esglaonada, els equips que entrenin a partir de la segona 
franja i per no coincidir dins del camp de gespa i/o pistes amb els equips anteriors, 
accediran a la zona de la grada assignada i no ocuparà el camp de joc fins que quedi 
lliure.  

 
- Cada grup haurà d’anar acompanyat per una/dues persones responsables que seran 

els entrenadors corresponents; aquests es responsabilitzaran que el grup segueixi les 
mesures preventives establertes i del control/llistat dels esportistes assistents als 
entrenaments i partits. 
 

- És obligatori l’ús de la mascareta des que s’entra a l’equipament i fins que es surt i 
només es podrà prescindir quan es faci pràctica esportiva. És recomanable que els 
entrenadors també facin ús de la mascareta en els entrenaments i partits. 

 
- Serà obligatori el rentat de mans a l’entrada i sortida de la instal·lació. 

 
- Hi haurà un WC obert, degudament senyalitzat. Cal accedir-hi individualment i amb 

mascareta. 
 

- Cada participant haurà de portar la seva pròpia beguda per hidratar-se i només podrà 
ser utilitzada de manera particular.  

 
Mesures preventives i organitzatives en relació a l’ús dels vestidors per entrenaments i 
partits de competició 
 

- Només es permetrà l’ús dels vestidors per a competicions esportives i de manera 
exclusiva per als partits que es juguin a pista central, en el cas del bàsquet a partir de 
la categoria de cadets. 
 

- Només es permetrà l’ús dels vestidors per a entrenaments i de manera exclusiva per 
als equips que entrenin a l’última franja diària. 

 
- L’ús dels vestidors només podrà ser per canviar-se i dutxar-se, en cap cas reunions o 

xerrades tècniques. 
 

- L’aforament dels vestidors serà d’un màxim de 7 persones.  
 

- Els esportistes només podran disposar d’un màxim 15 minuts dins dels vestidors per 
dutxar-se i canviar-se (és el temps màxim que salut considera que no és contacte 
estret). S’haurà de ser molt estricte en aquest sentit. 

 
- El “responsable covid” de l’entitat de Sant Celoni serà la persona que controlarà 

l’aforament dels vestidors i vetllarà pel compliment de les mesures preventives en tot 



moment. També elaborarà el llistat detallat de les persones de l’equip visitant que facin 
ús d’aquests espais per tenir-lo a disposició, de manera immediata, en cas de ser 
requerit per l’Ajuntament de Sant Celoni.  

 
- Es senyalitzaran els bancs, piques i dutxes que es podran utilitzar i serà imprescindible 

que es garanteixi aquest ús per mantenir la distància de seguretat.  
 

- Ús obligat de mascareta mentre no s’està dins la dutxa 
 

- Un cop s’hagi fet ús dels vestidors s’haurà de deixar un temps de 2 hores (com a 
mínim) per tal que s’eliminin els vapors i poder realitzar la neteja corresponent amb 
maquinària especialitzada.  

 
-  

Mesures preventives i organitzatives en relació a l’accés de públic en els partits de 
competició 
 

- L'aforament màxim de públic permès és del 70%.  
 

- Els acompanyants ocuparan els seients o zones de la graderia senyalitzades aptes per 
el seu ús. 

 
- Es recomana que l'entitat d’instal·lacions esportives tancades (pavellons) tinguin un 

control d'accés per fer el recull efectiu de les persones que han accedit.  
 

- Si l’entitat considera no aplicar l’accés lliure a la instal·lació l’horari per accedir dins el 
recinte respecte l’inici del partit serà de 15 minuts abans els acompanyants de l’equip 
visitant i de 10 minuts els acompanyants de l’equip local.  

 
- Es recomana evitar entrades i sortides entre partits per reduir la mobilitat de persones i 

les dificultats de control d'accés.  
 

- Ús obligat de mascareta. 
 

- No es permet menjar ni beure. 
 

- Es recomana un cop finalitzat el partit sortir de la instal·lació sense demores.  
 

 
 
ANNEX 1 – Aforament de les instal·lacions esportives 
 
 Ocupació 30% 

 
Ocupació 50% Ocupació 70% Ocupació 100% 

Camp de futbol 
de Sant Celoni 

40 67 93 134 

Pista coberta 
Jaume Pons 

24 40 57 81 

Pavelló 11 de 
setembre 

24 40 57 81 

Pavelló Sot de 
les Granotes 

29 49 68 97 

Camp de futbol 
de la Batllòria 

27 46 64 91 

Pistes  
descobertes 

23 39 54 77 

  
 
 



 
 
ANNEX 2 – Aforament de la zona de grades(1) 
 

 Ocupació 30% 
 

Ocupació 50% Ocupació 70% Ocupació 100% 

Camp de futbol 
de Sant Celoni 

210 350 490 700 

Pista coberta 
Jaume Pons 

45 75 105 150 

Pavelló 11 de 
setembre(2) 

60 100 140 200 

Pavelló Sot de 
les Granotes 

61 102 143 205 

Camp de futbol 
de la Batllòria 

105 175 245 350 

 
(1) Cal reservar espais per als esportistes que esperin que el terreny de joc quedi lliure per 
poder-hi accedir. 
(2) En el cas de jugar partits de bàsquet de les categories de  premini a infantils en camps 
transversals la presència de  públic queda limitada a 12 acompanyants per equip al no poder-
se desplegar la graderia. 
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