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Procediments partit 
 
Convocatòria equips davant l’equipament, entrant tot mantenint les distàncies de 
seguretat al mateix temps, primer els jugadors/es i posteriorment els acompanyants. 
 
A l’interior de l’equipament és obligatori en tot moment l’ús de la mascareta, només 
se la podran retirar els jugadors un cop siguin al terreny de joc seguint et tot moment 
la normativa de l’esport pertinent. 
Resta prohibit l’accés de públic, tan sols es permet l’accés d’acompanyats en el cas 
de menors d’edat. 
 
Responsable de seguretat i higiene:  
 

- Comprovació i recollida del registre assistència equip visitant i local 

- Comprovació i recollida del registre assistència acompanyats equip visitant i local 

- Presa de temperatura de tothom que accedeix a l’equipament i recordar obligatorietat de 

rentat de mans amb hidrogel 

- Distribució i acompanyament del públic i jugadors/es 

- Un cop finalitzat l’encontre, acompanyar el públic a l’exterior de l’equipament, per tal 

d’esperar els equips a l’exterior. 

 

• Els fulls de registre de jugadors/es i públic han d’estar disponibles durant un període 

mínim de 30 dies. 

Ús de vestuaris: 
Els vestuaris restaran tancats, segons estipula el protocol, en cas de voler disposar 
d’un vestuari caldrà sol·licitar-ho amb anterioritat (per assegurar la seva disposició) i 
assumir la neteja un cop finalitzat el seu ús (neteja i desinfecció de tot l’espai segons 
protocols). 
 
Ús de banquetes, taules i marcador: 
L’equip local, serà el responsable de la desinfecció segons protocols un cop finalitzat 
el partit, de la banqueta, la taula, el marcador, així com del espai de pista, en cas que 
algun jugador/a hagi caigut al terra. 
 
Accés dels acompanyants: 

• Només s’autoritzarà l’entrada d’un/a acompanyant dels esportistes menors d’edat, 
limitant en el seu cas el nombre d’assistents a un màxim de 15 per equip.  

• Els acompanyants no podran accedir a l’equipament fins que els acompanyats del 
partit anterior hagin abandonat l’equipament i mai abans de 10 minuts abans de 
començar l’encontre. 

• En tot moment han de portar la mascareta. 
• En tot moment s’ha de respectar la distància de 1,5 metres entre espectador i 

espectador. 
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Distribució d’acompanyants: 
 
CEM Isaac Gálvez:  
Grada dreta (Barcelona) Visitants 
Grada Esquerra (Tarragona) Locals 
 
Pista Annexa CEM Isaac Gálvez: 
Sense accés de públic a l’interior de l’equipament. Excepcionalment podrà accedir 
públic si únicament són utilitzades les pistes 4 i 6, distribuint el públic en cadires 
separant les dues aficions i deixant 2 metres de distància entre cadires, sempre i 
quant siguin muntades, desmuntades i desinfectades segons protocol per l’equip 
local. 
 
Estadi Municipal de futbol: 
Grada Esquerra (muntanya) Visitants 
Grada Dreta (mar) Locals 
 
Camps annexes:  
Sense accés de públic a l’interior de l’equipament. Excepcionalment en cas de 
disputar-se un únic partit es permetrà l’accés de públic únicament assegut 
respectant la distància d’1’5 metres. L’entitat usuària haurà de garantir que no 
s’excedeix l’aforament de l’espai. 
L’ús de lavabos per a públic es limita als lavabos de públic de l’estadi. 
 
Pista Interior Pavelló Municipal d’Esports: 
Grada dreta (mar) Visitants 
Grada Esquerra (muntanya) Locals 
 
Pista exterior Pavelló Municipal d’Esports: 
Sense Accés de públic. 
 
Pista de la Collada:  
½ grada dreta (Barcelona) Visitants 
½ grada Esquerra (Tarragona) Locals 
 


