
 

 

 
PROTOCOL D’ACCÉS D’ENTITATS I CLUBS A POLIESPORTIU ROSER LLOP.  

 
FASE NOVA NORMALITAT COVID19. SETEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
REALITZACIÓ DE COMPETICIONS ESPORTIVES 

- Per a la disputa de partits o campionats, el club organitzador haurà de 
complir amb els protocols establerts per les respectives 
federacions esportives per a la pràctica competitiva. Des del Servei 
Municipal d’Esports (SME) es recomana disputar el campionats i els 
partits de competició, tant de caire amistós com oficial, sense la 
presència de públic.  
 
 
En cas de permetre la presència de públic, el club o entitat 
organitzadora està obligat a: 
 

o registrar a la totalitat de persones que accedeixin, efectuant 
control de salut i/o fent signar certificació responsable de no 
COVID, segons requeriments de cada protocol federatiu. 
 

o sectoritzar les aficions. La graderia estarà dividida en dos 
sectors: un per al públic local i un altre per al públic visitant. El  
públic haurà de restar assegut a la seva localitat tot el partit. 
Només podrà abandonar el seu seient en cas d’extrema 
necessitat o per abandonar la instal·lació. 

 
o controlar que l’aforament de públic a la instal·lació no superi 

les 500 persones, distribuïdes de la següent manera: 
! PISTES 1 i 3: 200 persones (100 a cada sector) 
! PISTA 2: 100 persones (50 a cada sector). 

 
o Comunicar, indicar i fer complir els horaris d’accés a la 

instal.lació i les indicacions respecte als recorreguts de 
circulació del públic establerts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- El protocol d’accés de públic a la instal·lació per a la disputa 

simultània de més d’un partit a la mateixa franja horària és el següent:  
 

o El públic accedirà per les portes assenyalades com a 
“Entrada” (normalment al cantó dret de la façana principal), on hi 
haurà les taules de control de salut i registre del clubs 
organitzadors o que actuïn com a locals. Totes les persones 
admeses pujaran per les escales situades a la banda dreta, i 
seguiran el recorregut marcat fins a ocupar les seves 
localitats a la pista corresponent (el públic visitant ocuparà el 
cantó esquerra de la instal·lació, i el públic local el cantó dret). 
Una vegada finalitzat el partit, el públic seguirà el mateix sentit 
de circulació per abandonar la instal·lació per la escala 
situada al cantó esquerra i sortir per les portes marcades 
com a “Sortida” (normalment al cantó esquerra de la façana 
principal). Sempre es prioritzarà la sortida del públic visitant. 
Una vegada evacuat, es procedirà a donar sortida al públic local. 
 

o L’ordre d’accés a la instal·lació de les diferents aficions, per a la 
primera franja horària amb 3 partits simultanis, serà el 
següent: 
 

! 30 minuts abans hora inici partit: Públic visitant pista 1. 
! 25 minuts abans hora inici partit: Públic visitant pista 2. 
! 20 minuts abans hora inici partit: Públic visitant pista 3. 
! 15 minuts abans hora inici partit: Públic local pista 3. 
! 10 minuts abans hora inici partit: Públic local pista 2. 
!   5 minuts abans hora inici partit: Públic local pista 1. 

 
En el cas de disputar-se 2 partits simultanis a la primera franja 
horària, seria: 

 
! 20 minuts abans hora inici partit: Públic visitant pista amb 

numeració més baixa. 
! 15 minuts abans hora inici partit: Públic visitant pista amb 

numeració més alta. 
! 10 minuts abans hora inici partit: Públic local pista amb 

numeració més alta. 
!   5 minuts abans hora inici partit: local pista amb 

numeració més baixa. 
 

En el cas que es disputi un únic partit a la instal·lació a la 
primera franja, s’habilitarà una única porta d’accés, des de la 
qual (una vegada registrats) es sectoritzarà al públic per tal 
d’ocupar espais diferenciats a les grades. El local accedirà a 
grades per les escales situades a la dreta de l’entrada principal  i 
el públic visitant per l’escala situada a l’esquerra de la citada 
porta.  



 

 

 
o Les persones que hagin accedit a la instal·lació i la abandonin 

abans de la finalització del partit, hauran de tornar a ser registrats 
i controlats si volen tornar accedir.  

 
o En cas de disputar-se 2 o més partits consecutius, no es podrà 

donar accés al públic del següent partit fins que no hagi 
marxat de la pista on s’ha de disputar la totalitat del públic 
que ha accedit a l’anterior. Si alguna persona vol quedar-se a 
veure el següent partit, haurà de sortir i tornar a entrar per 
poder ser registrat correctament. S’haurà de mirar igualment 
d’esglaonar l’accés del públic d’aquests partits en cas de 
coincidència de més d’una afició al mateix moment. 

 
 

- El protocol d’accés dels participants a la instal·lació és el següent:  
 

o L’accés a pista dels participants es farà de forma ordenada, 
seguint un circuit de sentit únic establert per tal d’evitar 
coincidir amb altres grups. El club o entitat ha d’establir un punt 
de trobada fora de la instal.lació, on reunirà als components del 
grup i efectuarà les comprovacions oportunes de l’estat de salut 
abans de l’ingrés a la instal·lació. El grup, amb tots els seus 
components, haurà d’accedir per la porta de recepció quan 
rebi la indicació del personal de recepció (la pista assignada 
ha d’estar buida i el passadís d’accés lliure), i adreçar-se sense 
demora cap a la mateixa per tal d’evitar les aglomeracions  al 
passadissos. El responsable haurà de comunicar al personal de 
recepció el nom del grup i nombre d’integrants. 

 
o A petició dels clubs o entitats, es podran habilitar les pistes 

exteriors del poliesportiu per poder fer els escalfaments dels 
equips que esperen torn per accedir a les pistes on es juguen els 
partits. S’haurà de complir el protocol d’accés a les pistes 
exteriors elaborat pel Servei d’Esports. 

 
o A pista només podran accedir aquelles persones que figurin a 

l’acta del partit, i en cas de que sigui necessària la presència 
d’alguna persona no inscrita, aquesta haurà de ser 
convenientment registrada. No està permesa la presència de 
públic a la pista.  

 
o Els esportistes que arribin una vegada el seu grup ja hagi accedit 

a la instal·lació, hauran d’esperar que una responsable del mateix 
surti a recepció per efectuar el control de salut. Una vegada 
efectuat es podran incorporar al seu grup, comunicant-t’ho a 
recepció.. 

 



 

 

o Els esportistes i el personal tècnic  no podran canviar-se als 
vestidors ni fer servir les dutxes. Hauran de venir canviats de 
casa i realitzar també a domicili la dutxa i el canvi de roba 
posterior. Només podran accedir al vestidor, si fos imprescindible, 
portant en tot moment posades les mascaretes i mirant de 
respectar les distàncies de seguretat.  En cap moment es podrà 
superar l’aforament màxim del vestidor, que serà de 7 
persones. El club o entitat es farà càrrec de la neteja prèvia dels 
vestidors en aquests casos. 

 
o En el cas de presència d’un sol àrbitre, aquest podrà canviar-se 

als vestidors d’àrbitres, però no podrà dutxar-se.  
 

o La evacuació dels jugadors és farà de manera ordenada seguint 
el circuit de sentit únic marcat per a cada pista. Fins que no 
hagin abandonat la pista la totalitat dels integrants de cada partit, 
no podran entrar els components del següent. El responsable s’ha 
d’assegurar que la pista queda lliure de qualsevol element que no 
li sigui propi (bosses, roba, ampolles, material esportiu...) que 
pugui destorbar o retardar l’inici del següent partit. 

 
o Els clubs o entitats hauran de determinar punts de reunió (en els 

casos que sigui necessari fer entrega dels participants menors 
d’edat als pares) a zones exteriors allunyades de zones de pas 
i accessos de la instal.lació, per tal d’evitar aglomeracions.  

 
 
 
 
 
 
 

- Els lavabos públics estaran tancats. El club o entitat, en cas d’extrema 
necessitat, facilitarà l’accés a la persona que li demani, i fent-se 
responsable de la seva desinfecció abans i després de la seva utilització. 
 

- El club o entitat organitzador es fa responsable de prendre les mesures 
oportunes davant qualsevol mena de comportament incívic, antiesportiu 
o dels incompliments de la normativa COVID, tant per part dels 
participants com dels assistents a l’esdeveniment  esportiu. 

 
- Segons la normativa vigent no està permès: 

o Fumar als recintes esportius ni a les sales d’espera públiques.  
o La venda de begudes alcohòliques a les instal·lacions 

esportives, així com introduir a la pista begudes en llauna ni 
ampolles de vidre.  

o Menjar dins de la instal·lació.  
o L’accés a la instal·lació d’animals, fora de gossos pigall. 
o L’accés de cap mena vehicle d’us personal o col·lectiu. 



 

 

 
 
NORMES GENERALS 
 

- El SME es reserva la facultat de no obrir o tancar la instal·lació davant la 
impossibilitat de complir la normativa de seguretat i salut. 
 

- Els usuaris ha de seguir i respectar en tot moment les normes d’accés i 
ús de les indicacions i les indicacions del personal del SME. 
 

- El SME es reserva el dret d’admissió, i convidarà a abandonar la 
instal·lació, a tot usuari que incompleixi la normativa d’us de la mateixa i 
les mesures addicionals adoptades amb motiu del COVID`19. 


