
 

COMPETICIONS ESPORTIVES A LES I.E.M.M. 

 

1 –  Protocol per competicions esportives a les I.E.M.M. 
 

 1.1 – Normes generals per a totes les I.E.M.M.. 
  

 - Els aforaments de totes les Instal·lacions Esportives Municipals de Matadepera per l’accés de 

 públic/acompanyants en les diferents modalitats que es practiquin, el determinarà el Departament d’Esports 

 de l’Ajuntament de Matadepera tenint en compte les característiques de cada una d’elles i la modalitat que 

 s’hi practica. 

 - S’aplicarà el que recomana la Secretaria General  l’Esport  i de l’Activitat Física. 

 - Es permetrà l’accés de públic/acompanyant a les I.E.M.M. als acompanyants dels esportistes menors de 

 edat, un adult  per un menor, fins al màxim de l’aforament permès(aquest s’haurà de dividir a parts 

 iguales entre  locals i visitants).  Per a la resta d’esportistes, el públic/acompanyants tindrà prohibit 

 l’accés, les competicions que es faran a porta tancada. 

- Tots els equips, tant visitants com locals, hauran de presentar una llista amb tots els membres del equip, 

indicant nom cognoms, D.N.I., i data de naixement en el cas dels menors d’edat al arribar a la I.E.M.M. 

- Totes les Entitats hauran de col·laborar amb una persona, que juntament amb els conserges, de les 

I.E.M.M. hauran de fer complir aquest protocol.   Aquesta persona haurà d’estar present a la I.E.M.M. 

en tot moment mentre durin els partits/competició fins al moment que surti l’última persona de 

públic/acompanyant. Aquesta persona haurà d’estar perfectament identificada de manera que les 

persones que accedeixin a les I.E.M.M. el reconeguin com a responsable de fer complir aquesta 

normativa.   Aquesta persona en cap cas podrà ser un familiar d’un esportista que estigui participant 

en un partit/competició. 

- Al arribar a la instal·lació l’esportista i acompanyant s’identificaran i entregaran, si s’escau el document de 

compromís de responsabilitat.   A l’entrada de les I.E.M.M. hi haurà una taula amb gel hidroalcohòlic, 

bolígraf i fulls de compromisos de responsabilitat per: 

           - Tots els acompanyants, que hauran de signar el compromís de responsabilitat per a l’ús de les 

             I.E.M.M. cada cop que accedeixin a la instal·lació ja siguin locals i/o visitants. 

           - Els esportistes visitants, que hauran de signar el compromís de responsabilitat per a l’ús de les 

             I.E.M.M. cada cop que accedeixin a la instal·lació. 

           - Tots els entrenadors, auxiliars, arbitres, i d’altre personal per al funcionament de les  

             competicions i/o partits, hauran de signar el compromís de responsabilitat per a l’ús de les  

             I.E.M.M. cada cop que accedeixin a la instal·lació a excepció dels equips locals ja que aquests els 

             han presentat i entregat a l’inici dels entrenaments dels seus respectius esports/entitats. 

           - Els esportistes locals no hauran de signar el compromís de responsabilitat per a l’ús de les  

             I.E.M.M., ja que aquests els han presentat i entregat a l’inici dels entrenaments dels seus respectius  

             esports/entitats. 

   Tots els compromisos de responsabilitat hauran de tenir totes les dades correctes i amb lletra  

   clara. 

 - El públic/acompanyant en tot moment haurà de mantenir una distancia de 1,5 metres de distanciament 

 entre ell i/o estar ubicat en aquelles zones i/o llocs senyalitzats per a estar dins de la I.E.M.M.. 

 - Les fonts romandran tancades, per ho que es recomana l’ús d’ampolles d’aigua individual per a tothom 

 (esportistes i acompanyants). 

 - Si és possible el públic/acompanyant accedirà a la IEMM juntament amb el menor, si no és possible 

 perquè hi ha un altre partit/competició, el públic/acompanyant haurà d’espera a l’exterior de la IEMM fins que 

 siguin autoritzats a accedir. 



 - Tan bon punt s’acabi el partit/competició, el públic/acompanyant haurà d’abandonar la instal·lació i esperar 

 a l’exterior de la I.E.M.M. la sortida dels jugadors deixant lliure l’accés de la I.E.M.M. per l’entrada del 

 següent grup de públic/acompanyant. 

 - Els vestidors romandran tancats per  tots els equips, ja siguin locals com visitants. 

- Els serveis estaran oberts. 

- Els accessos a la zona de restauració/bar per a l´interior de les instal·lacions esportives estaran tancats. 

 - Els accessos estaran tancats mentre duri el partit de competició en la seva respectiva franja horària. Es 

 prega puntualitat a l’hora d’accedir a la instal·lació, així com a la finalització.   Es permetrà un marge de 10 

 minuts de la hora d’inici de la franja horària. 

 - L’accés a la instal·lació es realitzarà per grups/equips complerts i esglaonadament, que prèviament 

 s’hauran de trobar a l’exterior amb les mesures de seguretat, distanciament, mascareta, etc....  

- Si l’entitat/club ho considera oportú podrà fer un control de la temperatura tota aquella persona que vulgui 

accedir a la I.E.M.M.. 

- Tothom a l’accedir a la instal·lació passaran per una catifa amb producte desinfectant on es netejaran el 

 calçat. 

- Es obligatori dur la mascareta per moure’s per l’interior de totes les I.E.M.M. i diferents espais on 

s’hagin de realitzar les activitats esportives, fins al moment de l’inici de l’activitat física per els 

esportistes, els acompanyants l’hauran de dur en tot moment.    

- Es obligatori netejar-se les mans a l’accedir a la I.E.M.M. amb gel hidroalcohòlic que estarà a  

disponible als accessos de les Instal·lacions. 

 

 

 1.2 – Normes generals per a totes les Entitats/Clubs que fan us de les I.E.M.M.. 
  

 - Serà responsabilitat de cada Entitat/Club esportiu local de Matadepera, posar en coneixement 

 aquest  protocol a les Entitats/Clubs/Equips visitants amb suficient antelació perquè aquestes ho 

 puguin traslladar als seus socis/abonats/esportistes, així com als seus propis 

 equips/entrenadors/esportistes/pares. 

 - Per agilitzar els accessos d’esportistes i acompanyants seria interessant que les entitats locals fessin 

 arribar el full de compromís de responsabilitat a tots els Clubs/equips visitants perquè al arribar ja l’hagin 

 omplert i signat. 

 - Les persones que cada entitat designi per col·laborar amb els conserges de la I.E.M.M. haurà de 

 realitzar les següents funcions: 

           - Control d’accés, comprovant que tothom que accedeixi a la I.E.M.M. compleix la normativa i 

             entrega la documentació requerida. (Llistat dels jugadors de cada equip, compromís de  

             responsabilitat, etc.).  Documentació que quedarà en custodia de l’Ajuntament de Matadepera. 

           - Fer complir la normativa d’aquest protocol amb col·laboració dels conserges. 

- Seguir les indicacions del personal d’esports. 

- Es responsabilitat de cada club/entitat/esportista fer la neteja i desinfecció del material utilitzat després de 

cada partit i/o franja horària. 

- Si Les Entitats/Clubs que fan ús de les IEMM, no poden garantir l’aplicació d’aquest protocol hauran de 

comunicar-ho al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Matadepera i als seus socis/esportistes. 

 

 

 1.3 – Aforament d’acompanyants de menors a les I.E.M.M.. 

 

 - Pavelló 1er d’Octubre.  __ persones de públic/acompanyant.  

 - Camp de futbol municipal. (Mas Sot)  __ persones de públic/acompanyant.  

 - Camp d’hoquei municipal. (Mas Sot)  __ persones de públic/acompanyant. 

 - Sala billar (Can Vinyers).  __ persones de públic/acompanyant. 

 

 

 1.4 – Sancions. 
 

- En el cas d’incompliment de les normes establertes per aquest protocol, el personal/conserges encarregat 

de les diferents I.E.M.M., podrà expulsar de les mateixes a les persones infractores, el que podrà suposar la 

inhabilitació per fer ús de les instal·lacions en posteriors dies.      



Si l’incompliment de la norma es repetís es podrà inhabilitar a tot el grup/equip de convivència al qual 

pertanyi l’infractor per fer ús de les instal·lacions. 

- Els aspectes no regulats en aquesta normativa estaran sotmesos a criteri del personal/conserges de les 

 I.E.M.M., que avaluarà les circumstàncies i fixarà els criteris i les accions que s’hauran de seguir en tot 

 moment. 

 

 

 

 

 

 

Matadepera, ___ de setembre de 2020. 

 

                

 


