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PROTOCOL REPRESA A L’ACTIVITAT DE COMPETICIÓ.  

Accés de públic competició i ús de vestidors. 

 

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l'estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta 

l'adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la 

propagació de la malaltia.  

La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 és la nostra principal prioritat, i també ho és facilitar la pràctica 

esportiva de la ciutadania, especialment dels infants i joves. Per aquest motiu l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs vol assegurar una pràctica esportiva segura a les instal·lacions esportives municipals i és per això que 

es permès l’accés als esportistes, tècnics, directius i públic assistents a les activitats de competició a tots els 

equipaments esportius municipals. 

Aquesta decisió està consensuada i s’aplica amb un criteri de prudència i de coherència juntament amb les 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic adoptades per les autoritats 

sanitàries que afecten a la nostre municipi. 

ÉS RESPONSABILITAT DE L’ENTITAT ORGANITZADORA DE L’ACTIVITAT REALITZAR EL 

COMPLIMENT DE LES MESURES SANITÀRIES NECESSÀRIES PER A LA MINIMITZACIÓ DEL RISC DE 

CONTAGI DE COVID-19 DEFINIDES EN AQUEST PROTOCOL I PLA ESPECÍFIC. Aquests mesures 

redactades en aquest protocol són aplicables a l’accés a les instal·lacions de totes les persones participants: 

esportistes, tècnics, membres directius i públic durant el desenvolupament de les seves activitats. 

L’entitat organitzadora haurà de posar tots els mitjans per al compliment estricte dels protocols, tant a nivell 

logístic com de recursos humans, assumint les despeses que això pugui ocasionar. 

 

MESURES ESPECÍFIQUES PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A LA 

COMPETICIÓ. 

 

Segons les mesures vigents actualment es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives 

a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu 

de Catalunya. 

En referència  a les competicions esportives als equipaments esportius municipals, quan els partits de 

competició es disputin de manera consecutiva, cadascun d’ells i en conjunt hauran de respectar totes i 

cadascuna de les mesures, protocols, condicionants d’accés, circulació, sortida i límits d’aforament establerts. 

Els equips que disputin partits consecutius no podran accedir a l’interior de la instal·lació fins que els 

esportistes i membres dels equips anterior hagin sortit de l’equipament. 

 

VOLUNTARIETAT DE PARTICIPACIÓ, CONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DEL RISC: 

Les entitats, clubs i els participants en les competicions esportives s’integren lliurement a les mateixes i 

conseqüentment assumeixen de forma lliure i voluntària que la pràctica esportiva comporta un risc de contagi  
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per la COVID-19, tota vegada que en el desenvolupament de l’activitat, especialment en els esports de 

contacte, no és possible garantir un entorn lliure de riscos. 

TRAÇABILITAT:  

Cal garantir en tot moment la identificació de totes les persones intervinents en l’activitat esportiva així com 

controlar si es dóna simptomatologia clínica i possibles contactes de risc. 

L’entitat organitzadora o club local guardarà els registres d’assistents durant 15 dies, així com les declaracions 

responsables aportades i estaran a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a 

conseqüència de positius en contagi per COVID-19. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE:  

Tots els participants en les activitats esportives han de declarar que els 14 dies anteriors a la seva participació 

no han tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no han donat positiu en un test de COVID-

19, i no han conviscut amb persones que ho hagin estat ni han tingut contacte estret amb persones afectades 

per la mateixa. 

 

Identificació i funcions dels responsables de compliment de mesures i protocols 

RESPONSABLE/ES DE L’ENTITAT DAVANT EL COVID-19: 

Cada entitat que prengui part en les activitats de competició autoritzades ha d’identificar de forma prèvia al 

seu inici al/s responsable/s del compliment de les mesures i protocols davant el Covid-19 i interlocutor amb 

les autoritats locals, sanitàries i esportives. 

RESPONSABLE/S D’EQUIP O GRUP DAVANT EL COVID-19. 

Cada entitat internament haurà de designar una persona responsable de cadascun dels seus equips o grups, 

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. 

De forma prèvia a permetre la incorporació de cadascun dels membres de l’equip en cada competició, 

el responsable haurà de verificar que l’esportista/tècnic/auxiliar compleix amb els següents requisits: 

• No presenta una temperatura superior a 37,3 graus centígrads. 

• Porta la mascareta degudament posada. 

• S’ha rentat les mans amb aigua o sabó o amb gel hidroalcohòlic. 

• No presenta altres símptomes físics compatibles amb el Covid-19 o amb un altre quadre infecciós. 

• Els/les esportistes s’han de canviar el calçat de carrer en accedir a l’espai esportiu d’interior (pista, 

sala) on es desenvolupa la pràctica esportiva. 

 

Abans dels partits/competició els responsables dels equips o grups hauran de complir i fer complir als 

esportistes/tècnics/auxiliars amb el següent: 

• Accediran a la instal·lació 30’ abans de l’inici del partit/competició i no abans. En cas de més temps 

per realitzar l’escalfament, l’entitat haurà de realitzar-ho a l’exterior. 

• Acudiran a l’activitat amb la roba esportiva ja posada, evitant l’ús dels vestidors. 
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• Es canviaran el calçat de carrer per poder accedir a l’espai esportiu on es desenvolupa l’activitat. 

• Desinfectaran el material d’ús propi abans del seu ús. 

• Faran ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, deixant-la resguardada en un 

espai individual, i l’han de dur posada en tot moment en la seva circulació per la instal·lació esportiva. 

• Evitarà el contacte físic que no sigui el propi de l’activitat esportiva (salutacions, xocar de mans, 

abraçar), i aquelles conductes que es puguin considerar de risc, tals com escopir. 

• Procuraran una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

• Mantindran els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte, amb una 

utilització individual incloent el material d’avituallament i hidratació que sigui necessari per l’activitat. 

 

Durant el desenvolupament dels partits o competicions hauran de complir-se les següents disposicions: 

• Els components dels equips o entitats evitaran de coincidir en els espais de passadissos i túnels de 

vestidors, i sortiran a l’espai de pràctica o terreny de joc per separat 

• En el moment de revisió de les llicències d’altres tràmits, si s’escau, es mantindrà la distància de 

seguretat d’1,5 m entre l’àrbitre i els components de cada equip o entitat, i s’utilitzarà gel hidroalcohòlic 

després de la manipulació de les llicències o altres utensilis d’ús compartit. 

• Els intervinents en la competició o l’encontre no efectuaran la salutació inicial ni final del partit, evitant 

en tot moment el contacte físic. 

• En la presentació de les alineacions o desfilades, si s’escau, no hi haurà desplegament de banderes, 

cartells,... i es mantindrà en tot moment la distància física entre els participants d’1,5 m. 

• No es podrà efectuar cap activitat extra que impliqui la participació de persones diferents de les 

intervinents en l’encontre. 

• Caldrà evitar qualsevol mostra d’afecte i celebració que impliqui contacte físic. 

• Cadascun dels participants haurà de disposar de la seva botella individual d’aigua, marcada amb el 

nom. 

• S’evitarà d’escopir. 

• Únicament ocuparan la banqueta els jugadors suplents i els tècnics i auxiliars imprescindibles, els 

quals hauran d’estar distanciats entre ells i duran en tot moment mascareta. 

• S’establiran zones d’escalfament diferenciades per cada equip. 

• Les pilotes o qualsevol material d’ús compartit haurà d’haver estat desinfectat de forma prèvia al seu 

ús. 

• Cada equip haurà de deixar la banqueta utilitzada neta de qualsevol element, i es procedirà a la seva 

neteja i desinfecció perquè pugui ser utilitzada per altres equips. 

• La sortida de la instal·lació s’ha de produir de forma ràpida i evitant aglomeracions i la coincidència 

amb els membres de l’altre equip i persones del públic. 
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Ús de vestidors. 

Segons les mesures vigents adoptades actualment per l’Ajuntament no es permet l’ús de vestidors i  dutxes, 

ja que són punts amb major risc de contagi. 

 

En el cas d’autorització excepcional de l’ús de vestidors per a esportistes, àrbitres o jutges, aquesta 

autorització anirà condicionada a la possibilitat de garantir condicions d’aforament necessàries, amb l’adopció 

de les mesures de distanciament, vigilància, control, neteja i desinfecció establertes.  

En aquest cas, sempre que la instal·lació i el nombre de competicions/partits ho possibiliti i s’hagi previst amb 

la suficient antelació, el control de l’aforament i de les mesures preventives als vestidors i dutxes seran 

responsabilitat de l’entitat o club organitzador local i de la/les corresponent/s persona/es responsable/s 

assignat/des per la mateixa. 

 

Accés per a espectadors i acompanyants. 

Per a minimitzar els riscos de contagi es recomana que la presència de persones externes a l’activitat sigui la 

mínima, tot i això, l’accés d’acompanyats i espectadors es podrà realitzar seguint els següents criteris: 

• Accés de membres de la junta directiva de l’entitat en cas de partits oficials limitat a 5 membres per 

entitat. 

• L’accés de públic (famílies, acompanyants, ...) està permès i limitat a un màxim de dos 

persones familiars/acompanyants per jugador/a del equips participants tant local com visitant.  

Els protocols específics per a l’accés dels espectadors autoritzats de les entitats hauran de contemplar: 

• Comunicació i control dels assistents. 

• L’entitat organitzadora local ha de notificar a cada equip o entitat el nombre màxim de persones que 

podran accedir a les instal·lacions. 

• Cada equip o entitat haurà de facilitar un llistat amb les dades de les persones assistents per a 

garantir-ne la traçabilitat. 

• Cada entitat serà responsable de permetre l’accés només a les persones que consten als llistats 

corresponents. 

• Quant les competicions puguin disputar-se de manera simultània i/o consecutiva no es permetrà en 

cap cas que la suma de les persones acompanyants pugui suposar superar el màxim d’aforament 

establert. 

• L’aforament s’ha de limitar proporcionalment a la reducció que es decreti en cada moment. 

• L’entitat organitzadora o club local haurà d’efectuar a l’entrada de la instal·lació el registre de nom i 

cognom així com les dades de contactes 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. 
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• També a l’entrada hi haurà d’haver gel hidroalcohòlic i és recomanable establir un control de 

temperatura, de forma que no es permeti l’accés a aquells persones que superin els 37,3 graus 

centígrads. 

• L’entitat organitzadora o club local guardarà el registre d’assistents així com les declaracions 

responsables aportades per un termini mínim de 15 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. 

• S’haurà de preveure mesures de circulació de les persones assistents i evitar la formació 

d’aglomeracions en els creuaments i punts de més afluència, així com en els espais d’entorn i 

accessos a la instal·lació. També s’haurà de procurar que la sortida es produeixi de forma esglaonada. 

• La sortida de la instal·lació del públic assistent s’ha de produir de forma ràpida i evitant aglomeracions, 

per afavorir l’accés d’altres persones a la resta de partits que es disputen consecutivament. 

 

 

Limitacions d’aforament. 

Segons els criteris establerts al Pla de desconfinament esportiu de Catalunya (SGEAF), el càlcul d’aforament 

d’espectadors que s’aplicarà serà del 25%, es a dir 1 persona per cada 4 seients. 

 

• Per mantenir la distància de seguretat d’1,5m cal deixar 3 seients lliures de cada 4 sense ocupar, i 

seure a portell en fileres successives, excepte si són persones de la mateixa unitat de convivència 

que podran seure junts deixant la distància de seguretat de 1,5m. 

• S’aconsella marcar els seients que no es puguin fer servir en cada moment, també els espais 

ocupables en les grades sense seients. 

• Es recomana, sempre que sigui possible, accedir per un costat de la fila i sortir per l’altre. 

• L’ocupació màxima s’ha de limitar per garantir en tot moment la distància de seguretat. 

• L’aforament i mesures a tenir en compte en els bars o similars ubicats a les instal·lacions esportives 

seran les d’aplicació dels protocols sectorials establerts essent responsabilitat dels titulars dels 

serveis la seva aplicació, compliment, vigilància i control. 

 

AQUEST PROTOCOL ES UN DOCUMENT VIU I CALDRÀ ADEQUAR-LO EN FUNCIÓ DE LES NOVES 

MESURES QUE VAGI DETERMINANT L’AUTORITAT COMPETENT I EN FUNCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE 

LA PANDÈMIA DE LA COVID-19. 


