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PROTOCOL PARTITS I ACTIVITATS 

MODIFICIACIÓ DEL 18 D’OCTUBRE DE 2021 
 

 
ACCÉS DELS PARTICIPANTS 
 

- Participants: 
Només podran accedir amb el grup de participants els participants, equips 
tècnics i/o auxiliars inscrits a l’acta del partit. 

 
- Entrada a l’equipament:  

o Participants: 
Només podran accedir amb el grup de participants els participants, 
equips tècnics i/o auxiliars inscrits a l’acta del partit. 
 

o Declaració responsable: 
Cada grup haurà de presentar al Responsable de l’equipament el llistat 
de participants degudament omplert i signat. 
 

o Entrada conjunta:  
Cada grup entrarà conjuntament amb el seu responsable 25’ abans de 
l’inici del partit i/o activitats. 
Un cop el grup estigui dintre de l’equipament no podrà accedir cap altre 
membre del mateix. 
 
No podrà sortir de l’equipament cap membre del grup fins al final del 
partit i/o activitat. No es podran realitzar escalfaments fora de 
l’equipament. 
 

o Gel hidroalcohòlic: 
Tots els participants, en el moment d’accedir a l’equipament, hauran de 
desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 
o Mascareta: No es podrà accedir a l’equipament sense mascareta. A 

l’interior de l’equipament s’haurà d’anar sempre amb mascareta, només 
els i les esportistes podran treure’s la mascareta en el moment de 
realitzar l’activitat.  
 

 
- Accés a vestidors:   
Es podran utilitzar els vestidors per canviar-se i/o dutxar-se seguint les següents 
consignes: 
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o Claus:  Un responsable de cada equip, local i visitant, haurà de deixar el 
DNI o carnet de conduir per poder recollir la clau del vestidor designat, 
aquest serà retornat en el moment que s’entregui la clau al marxar. 
Aquells equips que no entreguin cap document no disposaran de 
vestidor. 
 

o Mascareta:  Es portarà la mascareta dintre dels vestidors excepte el 
moment de dutxar-se. 

 
o Dutxes: Quan es facin servir les dutxes, es farà mantenint la distància 

interpersonal d’1,5m., deixant un espai lliure i no ocupant les 
enfrontades.  

 

 
o Menjar:  NO es pot menjar a dintre dels vestidors. 

 
 
Aquells grups i/o entitats que no respectin les normatives no tindran accés als 
vestidors. 
 

- Accés a pista activitat:  
El diferents grups no hauran de creuar-se durant l’activitat ni a la entrada i 
sortida. 
El grup accedirà a la pista per la porta el vestidor un cop els grups anteriors han 
sortit de la pista. 

  
- Circulació:  

La entrada i sortida de les pistes es farà de manera que no es creuin els grups. 
Entrant i sortint primer els grups del terç del costat de les vies del tren, desprès 
el terç central i finalment el grup del terç del costat de la Llotja.  

 
- Material:  

Cada entitat serà responsable de la desinfecció del seu material. 
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ACCÉS DEL PÚBLIC 
 

- Número: 
Només podran accedir un màxim de 40 persones per equip i/o grup.  
 

- Entrada a l’equipament:  
o Declaració responsable: 

Cada equip i/o grup haurà de presentar al Responsable de l’equipament 
el llistat d’Assistents degudament omplert i signat. 
 
No accedirà a l’equipament cap persona que no hagi omplert 
degudament el document. 
 

o Entrada conjunta:  
Cada grup entrarà conjuntament amb el Responsable de Pista 
aproximadament  5’ abans de l’inici del partit i/o activitats.  L’ordre 
d’entrada serà: afició visitant i posteriorment l’afició local. 
Aquest horari dependrà de la finalització dels partits o activitats 
anteriors. Un cop el grup estigui a l’interior de l’equipament no podrà 
accedir cap altre membre del mateix. 
 
No podrà sortir de l’equipament cap persona fins al final del partit i/o 
activitat. 
 

o Sortida conjunta:  
Un cop finalitzat el partit el Responsable de Pista acompanyarà als grups 
d’assistents a la sortida amb el mateix ordre de la entrada. 
 

o Gel hidroalcohòlic: 
Tots les persones, en el moment d’accedir a l’equipament, hauran de 
desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 
 

o Mascareta: No es podrà accedir a l’equipament sense mascareta. A 
l’interior de l’equipament s’haurà d’anar sempre amb mascareta. 

- Mobilitat equipament:   
Un cop a la grada cap persona podrà marxar de la mateixa excepte per anar als 
lavabos senyalitzats per cada Grada. 

 

- Seients:  
Els assistents hauran de romandre asseguts durant tot el partit i mantenir una 
distància de 2 metres entre ells, amb l’excepció de les persones del mateix grup 
bombolla. 
 

- No compliment de les mesures:  
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Aquelles persones que no respectin les mesures de prevenció generals i/o les 
contingudes en aquest protocol hauran de sortir de l’equipament. 


