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Obertura de les graderies al públic en les competicions 
Pavelló municipal d’Esports de Vilafant 
 
Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la 
COVID-19. Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 
SARS-CoV-2. 
 
 

1. Mesures per a la pràctica d’activitat física en l’etapa de represa 
 

• Accessos a les instal·lacions: 
1. La instal·lació només acollirà públic en competicions oficials o partits amistosos. Les famílies 

i acompanyants han de romandre a la grada i en cap cas poden accedir al terreny de joc. 
2. S’habilitarà una zona d'accés directe pel públic a la grada de la instal·lació. 
3. Es disposarà de gel hidroalcohòlic pels usuaris a l'entrada i sortida de la instal·lació. 
4. Les aficions i acompanyants dels diferents equips estaran situats de forma separada i amb 

suficient distància entre elles. És responsabilitat de l’entitat esportiva l’assignació d’espais 
diferenciats per cada afició (per exemple dreta o esquerra de la grada a cada afició, quan es 
juga amb la pista central, o dalt i baix, quan s’empren les pistes laterals. 

5. Un cop finalitzat l'enfrontament, s’haurà de facilitar primer la sortida del públic del partit 
finalitzat abans de donar accés al públic del següent partit. 

6. Per respecte al personal del pavelló, és molt important que es respectin els horaris, sobretot 
en el cas dels entrenaments, pactats d’entrada i sortida entre entitats, coordinació del pavelló 
i àrea d’esports de l’Ajuntament. El pavelló es tanca a les 22:30h entre setmana. 
 
 

• Les persones del públic no es poden treure la mascareta. 
 

 

• Ús dels vestidors 
1. Es demana als esportistes que vinguin equipats de casa i a punt per la pràctica esportiva. 
2. Es facilitarà un vestidor masculí i un de femení a cada espai per aquells esportistes, i àrbitres, 

que de manera excepcional necessitin canviar-se la roba, només com a canviador i amb un 
aforament limitat. 

3. Les motxilles i objectes personals hauran d'anar amb l'esportista i quedar a la zona de la 
banqueta durant l'activitat. 

4. Els esportistes, ni els àrbitres, no poden utilitzar els vestidors després de la pràctica esportiva 
per dutxar-se. 

5. Després de cada activitat, l’entitat ha d’higienitzar i desinfectar tot allò que els esportistes 
han tocat com ara banquetes, estris, material, poms de les portes, etc.  

 
 

• Capacitat d'aforament: 
o Activitats/partits a l'aire lliure: 75%. Entre els aficionats cal que es garanteixi la 

distància de 2 metres, menys en el cas de ser persones que convisquin entre elles. 
o Activitats en recintes tancats (pavelló): 50%. Entre els aficionats cal que es 

garanteixi la distància (veure punt anomenat grades). Es recomana un màxim de 15 
acompanyants per equip o un acompanyant per esportista. 

o Grades: Per defecte se senyalarà amb un adhesiu (adjunt tot seguit) la meitat dels 
seients com a no disponibles per a què ningú s’hi assegui. Aquesta disposició ajudarà 
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al control sense haver de preguntar ni “demostrar” si pertanyen o no a la mateixa 
unitat de convivència.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cal elaborar un registre de les persones assistents per poder fer la traçabilitat en cas de 
necessitat. La traçabilitat consisteix en la seva identificació per poder conèixer la 
simptomatologia clínica i els possibles contactes de risc de cadascun. En el cas que hi hagi 
un possible resultat positiu, encara que asimptomàtic, s'ha de poder identificar amb major 
facilitat i celeritat les persones amb les quals ha estat en contacte i, així, aplicar el protocol 
de quarantena amb efectivitat per evitar el contagi a gran escala. 
 

• Cada entitat ha de tenir una persona que es responsabilitzi del registre d'assistents i 
que reguli els accessos d'entrada i sortida de la instal·lació. Això implica que aquesta 
persona haurà de ser present en tot moment a la porta de la instal·lació mentre la seva entitat 
faci ús de la graderia i vetllar per tenir recollida les dades de contacte de tothom qui hi 
assisteix, així com que entenguin la importància que si són positius ho comuniquin de 
seguida a l’entitat per donar comptes al CAP, l’entitat de salut, de referència.  


