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COMUNICAT NÚM. 12 DE LA REGIDORIA D’ESPORTS SOBRE L’AFECTACIÓ A 

L’ESPORT CATALÀ DE LAS MESURES PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 

APLICABLES A PARTIR DEL 15 DE MARÇ 2021 A CATALUNYA. 

La Regidoria d’Esports detalla a continuació l’afectació que aquestes tindran en el sector 

esportiu i de l’activitat física a partir del dilluns 15 de març de 2021 per contenir l’increment de 

casos que s’ha produït en les últimes setmanes. Les mesures estaran vigents del 15 al 28 de 

març de 2021: 

 Es permet l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, amb 

limitacions, per dur a terme pràctica esportiva i entrenaments. Les instal·lacions a l’aire lliure 

podran obrir amb un aforament màxim del 50 per cent, mentre que en les instal·lacions 

cobertes (pavellons) l’aforament màxim serà del 30 per cent. 

 S'estableixi control d'accés. 

 S’autoritza el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que 

s’hauran de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’Acció pel Desconfinament 

Esportiu de Catalunya. Això inclou les competicions de caràcter federat, escolar i d’altres 

tipologies, així com els partits amistosos. Amb tot, en la mesura del possible, es recomana 

reiniciar les competicions després de Setmana Santa. 

 Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats i que 

hauran de quedar tancats físicament incloent pistes i camps d'esports públics a l'aire lliure. 

 La pràctica de tennis, pàdel, frontó i petanca tant per a les persones usuàries com les 

escoles si s’escau , es continuarà fent com fins ara, es a dir pràctica normal però seguint les 

mesures de seguretat establertes. 

 Es manté l’horari de confinament nocturn de les 22:00 hores a les 06:00 hores. 

 L’accés d’usuaris a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal es tancarà a les 21:00 hores. 

Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa amb el 

temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22:00 hores i complir d’aquesta 

manera amb el confinament nocturn decretat. 

 Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a 

aquells desplaçaments que s’hagin de fer per al desenvolupament de les competicions 

esportives autoritzades. 

 Així mateix, es permeten els desplaçaments dins del territori de Catalunya per prendre part 

en les competicions autoritzades a Catalunya o per assistir a entrenaments per preparar 

aquestes proves, per la qual cosa l’esportista haurà d’acreditar que participa o competeix en 

alguna de les competicions habilitades. 

 

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
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AFORAMENT PER A ÚS ESPORTIU PER A ENTRENAMENTS  

    
EQUIPAMENT ESPORTIU ESPAI ESPORTIU 

% 

D’OCUPACIÓ 

NÚM. 

ESPORTISTES 

CAMP DE FUTBOL  

JOSEP PONS I VENTURA 

Camp sencer 50% 70 

Camps transversals FB7 50% 29 

CAMP DE FUTBOL 7    Camp sencer 50% 29 

PISTA EXTERIOR  Pista sencera 50% 19 

PAV 1  
Pista sencera 30% 15 

Pista transversal 30% 8 

PAV 2 Pista sencera 30% 21 

VÒLEI PLATJA Pista sencera 50%  8 

 

 Es permet l’assistència de públic amb les condicions següents: 

 En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 50% 

de l'autoritzat. 

 En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 

30% de l'autoritzat. 

En relació al desenvolupament i disputa de competicions amb públic: 

1. NORMES D’ÚS PAVELLONS  ESPORTIUS I PISTA EXTERIOR COBERTA: 

1.1. 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). 
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- 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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 
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l’exterior del Poliesportiu Municipal, per tal d’esperar als jugadors/equips a l’exterior. IL.NS 

1.4. AFORAMENT PÚBLIC  

IEM                                              Seients disponibles 

PAV1                                                       30 

PAV2                                                       40 

PISTA EXTERIOR                                  30 

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. 

1.5 AFORAMENT PER PÚBLIC/EQUIP 

                                                         Assistència màxima 
IEM                                                    de públic per equip 

PAV1                                                     15 per equip. 

PAV2                                                     20 per equip. 

PISTA EXTERIOR                                15 per equip. 

- 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. 

2. NORMES D’ÚS CAMP DE FUTBOL JOSEP PONS I VENTURA I CAMP DE FUTBOL 7: 

2.1. 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). 
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- 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 
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- 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 la porta costat del bar, per tal d’esperar als 

jugadors/equips a l’exterior. INNS 

2.4. AFORAMENT PÚBLIC 

IEM                                                        Seients disponibles 

CAMP DE FUTBOL  11           80   

CAMP DE FUTBOL  7                                     80     

CAMP FUTBOL 7 ANNEX          26 

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 

2.5. AFORAMENT PER PÚBLIC/EQUIP 

                                                                             Assistència màxima 
IEM                                                                   de públic per equip 

CAMP DE FUTBOL  11               40 per equip. 

CAMP DE FUTBOL  7                                         20 per equip.  

CAMP FUTBOL 7 ANNEX              13 per equip. 

- 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. 

3. ÚS DE VESTUARIS 

Els vestidors romandran tancats pels entrenaments. Es començaran a obrir, progressivament 

i en funció de la capacitat i del volum d'activitats, durant les competicions esportives 

permeses, donant prioritat als equips sèniors, en cas de no disposar de vestidors per tothom, 

a l'equip rival abans que l'equip de casa, tal i com ho especifiquen el plans sectorials aprovats 

pel Procicat. 

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 
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per la seva acompanyant. 

4. 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. 

5. ENTITAT ORGANITZADORA 

- L’entitat organitzadora ha de disposar del 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. 

- 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.  

- 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. 

Desitgem que l’activitat esportiva es normalitzi tan aviat com sigui possible, mentrestant, et 

volem agrair el vostra l’esforç, la col·laboració i paciència per facilitar la feina que estem fent 

aquests dies entre tots.  

Practicar esport de forma segura és responsabilitat de tothom. 

 


