
 
 
NORMATIVA PER A LES PERSONES ASSITENTS COM A PÚBLIC 
 
-L'entrada al recinte es limita a 25 persones per equip (comptant com a persones els majors i menors 
d’edat de qualsevol edat). 
 
-L’entitat és l’encarregada de fer arribar a l’equip local i a l’equip visitant la Normativa de la instal·lacó 
juntament amb la Declaració responsable per a persones usuàries del equipaments municipals assitents 
com a públic. 
 
-Per poder accedir al recinte, cal lliurar la DR ja signada a consergeria. 
 
-10 minuts abans del partit s'obrirà la porta i entraran els assistents de forma ordenada i esglaonament. 
 
-Cal presentar el DNI per accedir a la insta·lació. 
 
-La mascareta es obligatòria portar-la de forma correcta durant tota l’estona que s’estigui a la instal·lació. 
 
-Presa de temperatura i neteja de mans amb gel desinfectant al accedir a la instal·lació. 
 
-Es podran ocupar els seients assignats, mantenint la distància de seguretat en tot moment, tot i ser nucli 
familiar. No es permet treure cintes ni seure fora dels llocs establerts. 
 
-Un cop s’ha accedit al recinte, la porta romandrà tancada fins a la finalització del partit. Si es vol sortir de 
la instal·lació, ja no es podrà tornar a accedir. 
 
-Un cop finalitat el  partit, la sortida es realitzarà per la porta del mig de la zona de grades, si hi ha un 
partit després per evitar els encreuaments. 
 
NORMATIVA PER A LES PERSONES ASSISITENS COM A JUGADORS/ES 
 
-Els i les jugadores estaran convocades ½ abans de l’inici de cada partit a l’entrada de la instal·lació. 
 
-És imprescindible tenir signada la Declaració Responsable Covid del portal del federat. 
 
-S’entrarà tot l’equip junt amb entrenador i/o delegat de forma ordenada i esglaonada. 
 
-Es prendrà la temperatura i es netejaran les mans amb gel desinfectant per accedir a la instal·lació. 
 
-L’ús correcte de la mascareta és obligatòria en tota la instal·lació. Es podrà treure únicament durant el 
desenvolupament del partit. 
 
-Cal canviar-se les sabates just abans d’accedir a la pista. 
 
-Una vegada acabat el partit, de forma ordenada i esglaonada es sortirà de la instal·lació. 
 
-Podran fer ús dels vestidors els equips de categoria Sènior respectant l’aforament de 5 persones. 


