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PROTOCOL CAP DE SETMANA  

Un cop adopta excepcions en el Decret d’Alcaldia i essent aquest compatible amb el 

decret de la Generalitat de Catalunya, queda permès l’accés de públic a les graderies de 

forma limitada. 

L’entitat esportiva organitzadora del partit de competició, serà qui  autoritzarà o no 

l’entrada de públic en les competicions de cap de setmana. 

En cas de fer explicita la seva voluntat d’obrir les portes de l’equipament municipal per 

la visualització de partit caldrà que compleixin i facin complir la següent normativa: 

 

1. L’entitat designarà un responsable de coordinar i fer complir els protocols i 

normativa. 

 

2. Tal com indica la Secretaria General de l’Esport en relació a la presència de públic 

a les instal·lacions esportives, es permetrà l’accés d’un acompanyant en els 

esportistes menors d’edat.  

 

a. Només es permetran excepcions de l’entrada de més d’una persona per 

esportista, en cas que l’acompanyant tingui algun altre fill/a menor d’edat 

al seu càrrec. 

 

3. L’accés a l’equipament ha de ser amb mascareta i fent ús de gel hidroalcohòlic. 

 

4. Ús obligatori de la mascareta en tot moment dins l’equipament. Els esportistes 

podran treure’s aquesta just abans d’iniciar la competició.                                                                         

 

5. Cada equip haurà de tenir perfectament relacionades a les persones que 

assisteixen al partit.  

 

6. Es sol·licitaran dos llistats. Un amb els contactes de les persones amb llicència 

federativa i un altre amb el públic assistent. 

 

7. Tota persona que vulgui accedir a l’equipament, a part d’estar en el llistat lliurat 

per l’equip, haurà d’aportar una declaració responsable conforme no presenta 

símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que 

ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració 

responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat el contacte amb persones 

infectades 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document. 
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8. La persona designada per cada entitat local (organitzadora) haurà d’adreçar-se 

a consergeria per coordinar l’entrada a l’equipament. Aquesta serà la responsable 

de la recollida d’aquesta documentació i per vetllar per l’entrada d’esportistes i 

públic. 

 

9. Les entrades i sortides de forma esglaonada i diferenciada pels diversos 

col·lectius. Esportistes equip local, esportistes equip visitant, acompanyants 

equip local, acompanyants equip visitant. 

 

 

10. El delegat o persona de l’equip rival serà la competent per validar les persones 

que accedeixen a l’equipament. 

 

11. L’accés a l’equipament per part del públic s’haurà de realitzar de forma conjunta, 

mantenint en tot moment la distància de seguretat. En cas que s’encadeni més 

d’un partit, no s’accedirà fins que el públic del partit anterior hagi abandonat 

l’equipament.  

 

12. S’haurà de desallotjar la graderia de forma esglaonada un cop finalitzi el partit. 

 

13. En cas de positiu en COVID-19 els dos clubs seran els responsables d’activar el 

protocol, i l’entitat local haurà de comunicar-ho al PMSAPM. 

 

 

 


