
 

 
PROTOCOL COVID PER A LA REPRESA DE LES COMPETICIONS AMB PÚBLIC A LES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE CUBELLES 
 

Aquest document ha estat elaborat per l’Àrea d’Esports amb l’objectiu de determinar les condicions mitjançant 
les quals s’ha de poder fer el retorn a les competicions esportives en les instal·lacions municipals de Cubelles la 
temporada 2020/2021. 
 
Aquesta normativa està sotmesa a la temporalitat i consideració per part del Procicat i la Secretaria General de 
l’Esport, així com la consideració de l’Ajuntament de Cubelles en funció de l’evolució del risc de contagi vinculat 
a la transmissió del virus COVID-19. 
 
En relació al desenvolupament i disputa de competicions amb públic: 
 
NORMES D’ÚS PAVELLONS ESPORTIUS I PISTA EXTERIOR COBERTA: 
 
PERSONES ESPORTISTES 
 
- L’entrada/sortida es realitzarà per la porta corredissa de ferro del pàrquing al costat de la Regidoria 

d’Esports. 
 

- Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència respectant la distància interpersonal de 1,5 
metres; primerament entraran les persones esportistes i posteriorment les persones acompanyants. 

 

- El conserge s’encarregarà d’obrir i tancar les portes d’entrada i sortida i només permetrà l’entrada i sortida 
conjunta del grup/equip. Si algun persona esportista arriba tard, el responsable de l’entitat haurà de sortir 
buscar-lo i prendre-li la temperatura. 

 

- Les persones esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada, excepte el calçat esportiu 
que s’hauran de canviar a l’interior de la instal·lació (exceptuant els equips sèniors). 

 

- Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup/equip per tal que puguin accedir amb el seu 
responsable, ja que no es podrà accedir individualment. 

 

- A l’interior de l’equipament esportiu és obligatori, en tot moment, l’ús de la mascareta. Només la podran 
retirar les persones esportistes un cop arribats a l’espai esportiu seguint en tot moment la normativa de 
l’esport pertinent. 

 

- No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes. Es recomana portar un bidó personal d’hidratació i una 
dessuadora per poder-se tapar un cop finalitzi l’entrenament. 

 
PERSONA RESPONSABLE DE L’ENTITAT 
 
- Comprovació i recollida del registre d’assistència equips visitant i local. 
 

- Comprovació i recollida del registre d’assistència d’acompanyants equips visitant i local. 
 

- Presa de temperatura de tothom que accedeixi a l’equipament. 
 

- Distribució i acompanyament del públic i jugadors/ores. 
 

- Un cop finalitzat el partit cal acompanyar al públic a l’exterior de l’equipament, per tal d’esperar als equips 
a l’exterior. 

 

- Les fulles de registres de jugadors/ores i públic han d’estar disponibles durant un període mínim de 15 dies. 
 

ACCÉS A LES GRADERIES ACOMPANYANTS 
 
- L’entrada/sortida es realitzarà per la porta corredissa de ferro del pàrquing al costat de la Regidoria 

d’Esports. 
 

- Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència respectant la distància interpersonal de 
1,5 metres; primerament entraran les persones esportistes i posteriorment les persones acompanyants. 

 
 



 

 
 

- Caldrà puntualitat per part dels integrants dels acompanyants de cada grup/equip per tal que puguin 
accedir amb el seu responsable, ja que no es podrà accedir individualment 

 

- Les entrades i sortides dels recintes esportius estan senyalitzades i amb marques de colors pintades a terra. 
 

- La graderia estarà degudament senyalitzada, indicant els seients que es poden fer servir  i els què no per 
poder mantenir la distància de seguretat entre el públic assistent. 

 

- Les persones acompanyants hauran d’estar asseguts en aquests seients, encara que siguin famílies o grups 
estables. Ningú podrà seure en els seients amb cinta delimitadora. No es podran intercanviar seients durant 
els partits i només es podrà entrar i sortir de la graderia abans de l’inici del partit i a la mitja part.  

 

- Les ubicacions a la graderia estan dividides y senyalitzades per aficions (local i visitant). 
 

- Un cop finalitzat el partit la persona responsable de l’entitat acompanyarà al públic a l’exterior del 
Poliesportiu Municipal, per tal d’esperar als jugadors/equips a l’exterior. IL. 

LACIONS 

- AFORAMENT PER INSTAL·LACIONS 
 
IEM                                                                            Seients disponibles 
PAV1                                                                                  20 
PAV2                                                                                  32 
PISTA EXTERIOR                                                               16  
 

Aquest aforament és global, no hi ha un aforament per equip local i visitant. A aquest efecte, adjuntem un 
quadre dels aforaments per equip, segons la tipologia de partit. D’aquesta forma l’entitat podrà avisar a 
l’equip rival del volum de públic que podrà venir a la instal·lació per veure els partits. 
 

- AFORAMENT PER EQUIPS 
                                                                                  Assistència màxima 
IEM                                                                            de públic per equip 
PAV1                                                                                  10 
PAV2                                                                                  16 
PISTA EXTERIOR                                                               16  

 

- No podrà haver ningú dempeus a la graderia.  
 

- Les persones que accedeixen a la graderia, hauran de portar en tot moment la mascareta, haver-se 
desinfectat amb gel hidroalcohòlic i hauran de respectar les distàncies de seguretat. A aquest efecte, es 
disposarà de gel desinfectant perquè cada usuari es netegi les mans a l’entrada i sortida de l’equipament. 

 

- No es podrà accedir a la instal·lació fins que totes les persones acompanyants del partit anterior hagin sortit 
de la instal·lació. 

 
NORMES D’ÚS CAMP DE FUTBOL JOSEP PONS I VENTURA I CAMP DE FUTBOL 7: 
 
PERSONES ESPORTISTES 
 
- L’entrada es realitzarà per la porta corredissa de ferro del pàrquing del camp de futbol municipal Josep Pons i 

ventura. La sortida es realitzarà per la porta carrer Pompeu Fabra. 
 

- Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència respectant la distància interpersonal de 1,5 
metres; primerament entraran les persones esportistes i posteriorment les persones acompanyants. 
 

- El conserge s’encarregarà d’obrir i tancar les portes d’entrada i sortida i només permetrà l’entrada i sortida 
conjunta del grup/equip. Si algun persona esportista arriba tard, el responsable de l’entitat haurà de sortir 
buscar-lo i prendre-li la temperatura. 

 

- Les persones esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada, excepte el calçat esportiu 
que s’hauran de canviar a l’interior de la instal·lació ( exceptuant els equips sèniors). 

 

- Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup/equip per tal que puguin accedir amb el seu 
responsable, ja que no es podrà accedir individualment. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

- A l’interior de l’equipament esportiu és obligatori, en tot moment, l’ús de la mascareta. Només la podran 
retirar les persones esportistes un cop arribats a l’espai esportiu seguint en tot moment la normativa de 
l’esport pertinent. 

 

- No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes. Es recomana portar un bidó personal d’hidratació i una 
dessuadora per poder-se tapar un cop finalitzi l’entrenament. 

 
PERSONA RESPONSABLE DE L’ENTITAT 
 
- Comprovació i recollida del registre d’assistència equips visitant i local. 

 

- Comprovació i recollida del registre d’assistència d’acompanyants equips visitant i local. 
 

- Presa de temperatura de tothom que accedeixi a l’equipament. 
 

- Distribució, control  i acompanyament del públic i jugadors/ores. 
 

- Un cop finalitzat el partit cal acompanyar al públic a l’exterior de l’equipament, per tal d’esperar als equips 
a l’exterior. 

 

- Les fulles de registres de jugadors/ores i públic han d’estar disponibles durant un període mínim de 15 dies. 
 

ACCÉS A LES GRADERIES ACOMPANYANTS 
 
- S’accedirà per la porta corredissa de ferro del pàrquing del camp de futbol municipal Josep Pons i ventura. 

 

- Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència respectant la distància interpersonal de 
1,5 metres; primerament entraran les persones esportistes i posteriorment les persones acompanyants. 

 

- Caldrà puntualitat per part dels integrants dels acompanyants de cada grup/equip per tal que puguin 
accedir amb el seu responsable, ja que no es podrà accedir individualment. 

 

- Les entrades i sortides dels recintes esportius estan senyalitzades amb cartells i amb marques de 
colors pintades a terra. 

 

- La graderia estarà degudament senyalitzada, indicant els seients que es poden fer servir  i els què no per 
poder mantenir la distància de seguretat entre el públic assistent. 
 

- En el cas del camp de futbol 7 les persones acompanyants es distribuiran a la zona davant del bar-
restaurant del Poliesportiu Municipal. 

 

- Les persones acompanyants hauran d’estar asseguts en aquests seients, encara que siguin famílies o grups 
estables. Ningú podrà seure en els seients amb cinta delimitadora. No es podran intercanviar seients durant 
els partits i només es podrà entrar i sortir de la graderia abans de l’inici del partit i a la mitja part. 

 

- Les ubicacions a la graderia estan dividides y senyalitzades per aficions (local i visitant). 
 

- Un cop finalitzat el partit la persona responsable de l’entitat acompanyarà al públic a l’exterior del 
Poliesportiu Municipal, per tal d’esperar als jugadors/equips a l’exterior. INST 

AL.LACIONS 
- AFORAMENT  

 
IEM                                                                            Seients disponibles 
CAMP DE FUTBOL  11                      60 
CAMP DE FUTBOL  7                                                        64                        
 

Aquest aforament és global, no hi ha un aforament per equip local i visitant. A aquest efecte, adjuntem un 
quadre dels aforaments per equip, segons la tipologia de partit. D’aquesta forma l’entitat podrà avisar a 
l’equip rival del volum de públic que podrà venir a la instal·lació per veure els partits 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- AFORAMENT PER EQUIPS 
 
                                                                                        Assistència màxima 

IEM                                                                            de públic per equip 
CAMP DE FUTBOL  11                     30 
CAMP DE FUTBOL  7                                                       16     

 
- No podrà haver ningú dempeus a la graderia.  

 

- Les persones que accedeixen a la graderia, hauran de portar en tot moment la mascareta, haver-se 
desinfectat amb gel hidroalcohòlic i hauran de respectar les distàncies de seguretat. A aquest efecte, es 
disposarà de gel desinfectant perquè cada usuari es netegi les mans a l’entrada i sortida de l’equipament. 

 

- No es podrà accedir a la instal·lació fins que totes les persones acompanyants del partit anterior hagin sortit 
de la instal·lació. 

 
ÚS DE VESTUARIS 
 
Els vestuaris romandran tancats, segons estipula el protocol. En cas de voler disposar d’un vestuari caldrà 
sol·licitar-ho amb anterioritat (per assegurar la seva disponibilitat) i assumir la neteja un cop finalitzat el seu us 
(neteja i desinfecció de tot l’espai). 
 
ÚS DE LAVABOS PÚBLICS 
 
L’ocupació màxima dels lavabos públics serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que 
puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. 
 
ÚS DE BANQUETES, TAULES I MARCADOR 
 
L’equip local serà el responsable de la desinfecció un cop finalitzat el partit de la banqueta, taula, marcador així 
com del espai de pista en cas que algun jugador/a hagi caigut al terra. 
 
ENTITAT ORGANITZADORA 
 
- L’entitat organitzadora ha de disposar i aportar el protocol que vetlli per evitar el risc de contagi per la 

Covid-19, dur un registre de persones participants i garantir que es compleixen les mesures establertes en 
el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya. 
 

- L’entitat organitzadora haurà de disposar de totes les dades dels seus integrants per tal de garantir- ne la 
traçabilitat. 

 

- Per cada partit que es vulgui celebrar, i en cada equip participant, l’entitat organitzadors designarà una 
persona responsable que es compleixin amb els requisits establerts. A aquests efectes, haurà de signar el 
certificat com a responsable de l’activitat o com a responsable de l’equip. 

 

- Tots els participants en el partit, al seu torn, hauran d’efectuar una declaració responsable, a través de la 
qual informen de no tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu o no haver 
tingut contacte estret amb persones que presentessin aquesta simptomatologia en els 14 dies 
immediatament anteriors a la signatura del document, i a la vegada comprometre’s a informar d’immediat 
de qualsevol canvi en aquesta situació al responsable de l’equip i de l’activitat, entre d’altres. 

 

- L’entitat organitzadora  del partit haurà de preveure mesures de circulació de les persones assistents i dels 
esportistes que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. 

 

- L’entitat organitzadora vetllarà perquè les persones esportistes que hi prenguin part han de tenir la quota de 
mutualitat corresponent a la temporada 2020-2021 pagada i trobar-se vinculats al club que disputi el partit. 

 

- La responsabilitat per l'incompliment de les obligacions a dalt esmentades, recau sobre la persona 
responsable de l'activitat i subsidiàriament sobre l'entitat promotora i/o l'entitat organitzadora de l'activitat. 

 
 
 
 



 

 
 

- La autorització serà revocable en tot moment per raons d’interès públic o si es comprova que l’entitat en 
qüestió ha deixat de reunir els requisits que en van motivar els atorgaments, amb la prèvia audiència a 
l'interessat i sense generar dret a indemnització. 

 
Conseqüentment teniu l’obligació de donar compliment a totes les mesures i prescripcions previstes a les 
normes publicades per les autoritats governatives i sanitàries competents. 
 
Les entitats estan obligades a facilitar a l´Ajuntament tota la documentació que li sigui requerida a l´efecte, sent 
causa d’extinció i revocació de l’autorització la negativa a col·laborar amb l´Ajuntament. 
 
Aquests mesures s’aniran revisant i actualitzant en la mesura que es rebin noves indicacions de les autoritats 
competents. En funció de la situació pandèmica a la comarca del Garraf, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de Cubelles actualitzarà aquests protocols flexibilitzant-los si baixa el risc de brot i la taxa de reproducció i/o 
restringint-lo si augmenta el risc de brot i la taxa de reproducció. L’actualització es realitzarà un cop cada 15 
dies. 
 
Practicar esport de forma segura és responsabilitat de tothom. 
 
 


