
PROTOCOL A SEGUIR EN LES 

COMPETICIONS  

S’estableix un seguit de normes d’obligat compliment per l’accés al Pavelló en  

competicions que, en cas de no ser posades en pràctica comportaran el  

tancament i prohibició d’accés de públic a les instal·lacions. 

Les mesures previstes en el PROTOCOL seran d’aplicació sempre que l’activitat  

esportiva pugui desenvolupar-se d’acord amb la normativa emesa per les  

autoritats sanitàries corresponents i vigent en cada moment. 

 

TRAÇABILITAT: Cal garantir la identificació de totes les persones 

intervinents en l’activitat esportiva així com controlar si es dona 

simptomatologia clínica i possibles contactes de risc. 

 

 
IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT: Cada Club que 

prengui part en la competició ha d’identificar de forma prèvia al seu inici al 

responsable del compliment del Protocol i interlocutor amb els responsables 

del Pavelló 

cada club internament haurà de designar una persona responsable de 

cadascun dels seus equips, el qual haurà de disposar de totes les dades 

dels seus integrants per tal de garantir-ne la traçabilitat, i certificar que 

aquests formen part d’un grup estable i permanent que ha tingut una 

pràctica conjunta continuada d’un mínim de 14 dies, 

 

 

 

 

 



PISTA, VESTIDORS I DUTXES: 

En la zona esportiva no podran haver-hi altres persones que els esportistes, 

tècnics i auxiliars de cada equip, els components de l’equip arbitral, i el 

personal de serveis mínim imprescindible perquè es desenvolupi l’encontre, 

i tots ells hauran de dur constantment mascareta excepte en el moment 

específic que desenvolupin l’activitat esportiva i en el moment de la revisió 

de llicències per part de les persones objecte de revisió 

Tot i que l’ús de vestidors i dutxes està autoritzat, es recomana que els 

participants en l’activitat esportiva no en facin ús i acudeixin a la instal·lació 

canviats de casa, tret del calçat esportiu que obligatòriament s’haurà de 

canviar abans del començament de la competició 

    La permanència als vestidors, si aquests s’utilitzen, s ’ h a  de  r e du i r  a l                                                             

    mínim temps indispensable. 

    L’ús de les dutxes serà possible només a la finalització de l’últim partit de la  

    jornada. 

 

 

 

    PÚBLIC: 
 

Es podrà acollir públic només en Competicions Federades en espais 
 
sectoritzats (grades) als seients preassignats, de forma que es respecti entre  
 
els espectadors la distància de  
 
seguretat establerta d’1,5 m i cadascun d’ells disposi d’un espai de 2,5 m2 
 

Això no obstant, en encontres en els quals participin menors d’edat  

Els acompanyants tindran prioritat sobre la resta del públic  

    *En cas de partits amistosos, com a excepció es permetrà l’accés d’un sol     

      acompanyant del menos participant  

 

 



El CONTROL d’accés i estada a les grades així com el compliment de les  

Normatives serà responsabilitat del representat designat pel Club local per  

aquest fi 

 

L’aforament de les grades serà (fins a nova ordre) de 60 persones tant a  

la graderia dreta com a l’esquerra. 

Es farà ús preferentment de la graderia esquerra i en cas de necessitat i  

prèvia autorització dels responsables del Pavelló es podrà fer ús de la dreta. 

Està totalment prohibit menjar i beure a les grades. 
 

El representant designat pel Club local haurà d’efectuar a l’entrada de la 

instal·lació el CONTROL i registre de nom i cognom i telèfon de les 

persones que acudeixin a l’encontre com a públic, les quals hauran 

d’efectuar una declaració responsable conforme no presenten símptomes de 

tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat 

el període de quarantena escaient, i que no s’ha estat en contacte amb 

persones infectades en els 14 dies immediatament anteriors al de la 

signatura del document. 

També en l’entrada hi haurà gel hidroalcohòlic i és recomanable establir un 

control de temperatura, de forma que no es permeti l’accés a aquells 

persones que superin els 37,5º. 

El club local guardarà el registre d’assistents així com les declaracions 

responsables aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la 

data de l’encontre i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que 

sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi per COVID-19. 

Totes les persones majors de 6 anys que acudeixin com a públic hauran de 

fer ús en tot moment de mascareta, i mantenir constantment la distància 

mínima de seguretat d’1,5 m. 

La presència dels mitjans de comunicació només està permesa en les 

grades de la instal·lació, i en cap cas a la zona esportiva en contacte amb les 

persones intervinents en el partit. 



El Club local serà el responsable de la distribució dels diferents mitjans de 

comunicació en les grades, de forma que entre ells mantinguin una 

distància mínima de 2 m, i es compleixin les disposicions en matèria de 

públic, essent recomanable que en cas necessari es delimiti a la graderia un 

espai per a la premsa gràfica. 

Els membres dels mitjans de comunicació que accedeixin a la instal·lació 

hauran de ser registrats amb el nom, cognom i telèfon, i hauran d’efectuar 

una declaració responsable conforme no presenten símptomes de tenir 

COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el 

període de quarantena escaient, i que no s’ha estat en contacte amb 

persones infectades en els 14 dies immediatament anteriors al de la 

signatura del document. 

Tots hauran de dur la mascareta posada. 

 

SERVEI DE BAR: 

Queda totalment prohibit donar servei de bar fins a nova ordre. 

 

Totes aquestes normes van estretament lligades als PROTOCOLS del 

Pavelló així com els propis interns de cada Club o entitat, sent d’obligat 

compliment per part de totes les persones implicades. 

 

 

 


