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Protocol competicions entitats esportives (a partir de dilluns 15 de març 2021) 
 
Segons la Resolució SLT/716/2021 de la Generalitat de Catalunya, a partir del dilluns 15 de 
març de 2021 es modifica la regulació de les competicions esportives. 

 
Estan permeses les competicions de categories internacionals, professionals, estatals i 
competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. 
 
En aquestes competicions, menys les de bàsquet i futbol professional, està permesa la 
presència de públic amb la limitació del 50% d’assistents a l’aire lliure i el 30% en espais 
tancats i sempre amb seient preassignat. 

 
L’obertura del públic en les competicions als equipaments esportius municipals al Prat de 
Llobregat implica una gestió complexa i individualitzada per cada un dels espais esportius, 

cada una de les jornades de competició. 
 
L’accés al públic a les competicions desenvolupades a les instal·lacions esportives municipals 
implica principalment, entre d’altres, les següents condicions: 

 
 Competicions per a equips amb esportistes menors de 16 anys: l’aforament ha de 

garantir 2 condicions: 
o Espais interiors al 30% d’aforament i exteriors al 50% 
o Màxim 2 acompanyants per esportista 

 
 Competicions per a equips amb esportistes majors de 16 anys 

o Espais interiors al 30% d’aforament i exteriors al 50% 
 

 Control d’accés amb seient preassignat sempre 
 

L’organització, gestió i control del compliment del protocol d’accés al públic és exclusivament 
responsabilitat de l’entitat organitzadora.  

 
Setmanalment, s’haurà de presentar a la Direcció del centre esportiu un Pla d’Aplicació 
d’aquestes mesures, adaptat a l’activitat real del cap de setmana, per a la validació i 
coordinació amb l’equipament. 
 
En cas de no fer aquesta presentació i coordinació prèvia, les competicions es realitzaran a 
porta tancada. 

 
El detall de les condicions a complir per a l’accés de públic a les instal·lacions esportives 
municipals és el que es presenta a continuació: 
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1. EQUIPAMENTS I CAPACITAT DE PÚBLIC 

 
Per la necessitat dels que l’accés del públic tingui seient preassignat, els espais susceptibles 

de l’entrada de públic són els següents: 
 

1.1. CEM Sagnier 
 

Espai esportiu Públic Observacions 

Pavelló sencer Sí  
Futbol-11 
 

Sí Caldrà habilitar també els bancs dels fons del 
terreny de joc 

Futbol-7 Sí Incorporant cadires al perímetre del terreny de 

joc 
Pista poliesportiva No No existeix possibilitat d’assignar seient 

Pista atletisme Sí  
Piscina Sí  
Sala reunions No No existeix possibilitat d’assignar seient 

 
 

1.2. CEM Estruch 
 

Espai esportiu Públic Observacions 

Pavelló sencer Sí  
Pavelló en terços No No existeix possibilitat d’assignar seient 
Futbol Sí No es disposa de lavabos exclusius per aquesta 

zona 

Pistes poliesportives No No existeix possibilitat d’assignar seient 
Patinòdrom No No existeix possibilitat d’assignar seient 
Sala polivalent No No existeix possibilitat d’assignar seient 

Frontó No No existeix possibilitat d’assignar seient 

 
 

1.3. CEM Julio Méndez 
 

Espai esportiu Públic Observacions 

Pavelló sencer Sí  
Pavelló terços No En cas d’ús simultani dels 3 espais, a nivell 

logístic no es poden fer recorreguts 
independents 

Futbol-11 
 

Sí  

Pistes poliesportives No No existeix possibilitat d’assignar seient 
Sala reunions No No existeix possibilitat d’assignar seient 

 
 

1.4. CEM Fondo d’en Peixo 
 

Espai esportiu Públic Observacions 

Pavelló sencer Sí  
Pavelló meitats No En cas d’ús simultani dels 2 espais, a nivell 

logístic no es poden fer recorreguts 
independents 

Piscina Sí  
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2. PROTOCOL COVID-19: Accés de públic 

 

La presència de persones que no estan practicant esport a les instal·lacions 

esportives exigirà un gran esforç en mesures de seguretat i control per garantir el 

compliment de les normatives i que no es produeixin aglomeracions ni situacions no 

desitjades. 

 

L’entitat organitzadora haurà de coordinar, conjuntament amb el Departament 

d’Esports, un pla específic dels espais esportius del seu ús i on es planteja 

l’assistència de públic. Aquest pla haurà de coordinar-se setmanalment amb el pla 

de partits i/o competicions programades. 

 

L’entitat serà la responsable del compliment de les mesures sanitàries necessàries 

per a la minimització del risc de contagi de COVID-19 definides en el protocol, 

aplicable a l’accés de persones acompanyats o públic a les instal·lacions durant el 

desenvolupament de les seves activitats. 

 

L’entitat haurà de posar tots els mitjans per al compliment estricte dels protocols, 

tant a nivell logístic com de recursos humans, assumint les despeses que això pugui 

ocasionar.  

 

L’incompliment comportarà el tancament de les instal·lacions a qualsevol persona 

no vinculada estrictament a la pràctica esportiva: esportistes, tècnics i cos arbitral. 

Aquest tancament serà efectiu fins que, des de la Secció d’Esports es validi un nou 

pla de seguretat específic que contempli la millora i reforç dels aspectes que 

anteriorment van comportar l’incompliment. 

 

 

Accés per a espectadors i acompanyants 

 

Per a minimitzar els riscos de contagi es recomana que la presència de persones 

externes a l’activitat sigui la mínima, tot i això, l’accés d’acompanyats i espectadors 

es podrà realitzar seguint els següents criteris: 

 

 

 Aforament limitat: 30% públic en espais interiors 

50% públic en espais exteriors 

Entrenaments i partits no oficials: sense públic 

 

 Aforament limitat en competicions amb esportistes menors de 16 anys: 

addicionalment a la condició anterior, només podran accedir un màxim de 2 

persones acompanyants per esportista. 

 

 Seients assignats als espais per públic: el que implicarà el repintat i 

numeració dels espais actuals (aquesta senyalització es realitzarà des de 

l’equipament). 

 

 Protocols seguretat sanitària Covid-19 

 

o Comunicació i control dels assistents. 

o L’entitat organitzadora local ha de notificar a cada equip o entitat el 

nombre màxim de persones que podran accedir a les instal·lacions. 

o Cada equip o entitat haurà d’assignar els seients de la graderia 

al públic local i visitant, permetent l’accés a l’espai només de a les 

persones que tinguin aquest seient preassignat. 
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o Quant les competicions puguin disputar-se de manera simultània i/o 

consecutiva no es permetrà en cap cas que la suma de les persones 

acompanyants pugui suposar superar el màxim d’aforament 

establert. 

o L’aforament s’ha de limitar proporcionalment a la reducció que es 

decreti en cada moment. 

o L’entitat organitzadora o club local haurà d’efectuar a l’entrada de la 

instal·lació el registre de nom i cognom així com les dades de 

contactes de les persones que acudeixin a l’encontre com a públic, 

les quals hauran d’efectuar una declaració responsable conforme no 

presenten símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la 

malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient, i 

que no s’ha estat en contacte amb persones infectades en els 14 dies 

immediatament anteriors al de la signatura del document. 

o L’entitat haurà de controlar l’accés a les portes d’entrada i 

sortida, així com en la zona de públic per reubicar als assistents. 

Caldrà igualment establir circulacions diferenciades. 

o És necessari incrementar el temps entre partits dels diferents 

espais, evitant l’encreuament entre el públic de partits consecutius. 

Mínim, ha d’haver 15 minuts entre partits. 

o També en l’entrada hi haurà d’haver gel hidroalcohòlic i és 

recomanable establir un control de temperatura, de forma que no es 

permeti l’accés a aquells persones que superin els 37,3 graus 

centígrads. 

o L’entitat organitzadora o club local guardarà el registre 

d’assistents així com les declaracions responsables aportades per 

un termini mínim de 15 dies naturals des de la data de l’encontre i 

estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui 

requerit com a conseqüència de positius en contagi per COVID-19. 

o S’haurà de preveure mesures de circulació de les persones 

assistents i evitar la formació d’aglomeracions en els creuaments i 

punts de més afluència, així com en els espais d’entorn i accessos a 

la instal·lació. També s’haurà de procurar que la sortida es produeixi 

de forma esglaonada. 

 

 

 

Limitacions d’aforament 

 

Criteris establerts al Pla de desconfinament esportiu de Catalunya (SGEAF): càlcul 

d’aforament d’espectadors. 

 

100% 1 persona per seient o 1 persona per 

cada 0.5m de grada si no hi ha 

seients. 

 

50% 1 persona per cada 2 seients 

 

33% 1 persona per cada 3 seients 

 

25% 1 persona per cada 4 seients 

 

 

Per mantenir la distància de seguretat d’1,5m cal deixar 3 seients lliures de cada 4 

sense ocupar, i seure a portell en fileres successives, excepte si són persones de la 

mateixa unitat de convivència  25% d’aforament. 
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S’aconsella marcar els seients que no es puguin fer servir en cada moment, també 

els espais ocupables en les grades sense seients. 

 

Es recomana, sempre que sigui possible, accedir per un costat de la fila i sortir per 

l’altre. 

 

L’ocupació màxima s’ha de limitar per garantir en tot moment la distància de 

seguretat. 

 

L’aforament i mesures a tenir en compte en els bars o similars ubicats a les 

instal·lacions esportives seran les d’aplicació dels protocols sectorials establerts 

essent responsabilitat dels titulars dels serveis la seva aplicació, compliment, 

vigilància i control. 

 
 

3. MESURES ESPECÍFIQUES PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

PER A LA COMPETICIÓ 

 

Quan els entrenaments i competicions es disputin de manera simultània i/o 

consecutiva, cadascuna d’elles i en conjunt hauran de respectar totes i cadascuna 

de les mesures, protocols, condicionants d’accés, circulació, sortida i límits 

d’aforament establerts. 

 

Si aquesta coordinació es dona dins de la dinàmica d’una única entitat, s’haurà de 

contemplar en el seu pla específic; en cas de tenir afectació a més d’una entitat 

usuària, es crearà una taula de coordinació per garantir el compliment d’aquests 

protocols. 

 

VOLUNTARIETAT DE PARTICIPACIÓ, CONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DEL RISC: Les 

entitats, clubs i els participants en les competicions esportives s’integren lliurement 

a les mateixes i conseqüentment assumeixen de forma lliure i voluntària que la 

pràctica esportiva comporta un risc de contagi per la COVID-19, tota vegada que en 

el desenvolupament de l’activitat, especialment en els esports de contacte, no és 

possible garantir un entorn lliure de riscos. 

 

TRAÇABILITAT: Cal garantir en tot moment la identificació de totes les persones 

intervinents en l’activitat esportiva així com controlar si es dóna simptomatologia 

clínica i possibles contactes de risc. 

 

L’entitat organitzadora o club local guardarà els registres d’assistents durant 15 

dies, així com les declaracions responsables aportades i estaran a disposició de les 

autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de positius en 

contagi per COVID-19. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE: Tots els participants en les activitats esportives han 

de declarar que els 14 dies anteriors a la seva participació no han tingut cap 

simptomatologia compatible amb la COVID-19, no han donat positiu en un test de 

COVID-19, i no han conviscut amb persones que ho hagin estat ni han tingut 

contacte estret amb persones afectades per la mateixa. 

 

 
 

4. IDENTIFICACIÓ I FUNCIONS DELS RESPONSABLES DE COMPLIMENT DE 
MESURES I PROTOCOLS 

 

RESPONSABLE/ES DE L’ENTITAT DAVANT EL COVID-19: cada entitat que prengui 

part en competició ha d’identificar de forma prèvia al seu inici al/s responsable/s 

del compliment de les mesures i protocols davant el Covid-19 i interlocutor amb les 

autoritats locals, sanitàries i esportives. 

 

RESPONSABLE/S D’EQUIP O GRUP DAVANT EL COVID-19: cada entitat internament 

haurà de designar una persona responsable de cadascun dels seus equips o grups, 

el qual haurà de disposar de totes les dades dels seus integrants per tal de 

garantir-ne la traçabilitat, i certificar que aquests formen part d’un grup estable i 

permanent que ha tingut una pràctica conjunta continuada d’un mínim de 14 dies. 

 

De forma prèvia a permetre la incorporació de cadascun dels membres a l’equip en 

cada entrenament o competició, el responsable haurà de verificar que 

l’esportista/tècnic/auxiliar compleix els següents requisits: 

- No presenta una temperatura superior a 37,3 graus centígrads. 

- Porta la mascareta degudament posada. 

- S’ha rentat les mans amb aigua o sabó o amb gel hidroalcohòlic. 

- No presenta altres símptomes físics compatibles amb el Covid-19 o amb un 

altre quadre infecciós. 

 

Els responsables dels equips o grups hauran de complir i fer complir als 

esportistes/tècnics/auxiliars amb el següent: 

- Acudiran a l’activitat amb la roba esportiva ja posada, per d’evitar l’ús dels 

vestidors. 

- Desinfectaran el material d’ús propi abans del seu ús. 

- Faran ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, 

deixant-la resguardada en un espai individual, i l’han de dur posada en tot 

moment en la seva circulació per la instal·lació esportiva. 

- Evitarà el contacte físic que no sigui el propi de l’activitat esportiva 

(salutacions, xocar de mans, abraçar), i aquelles conductes que es puguin 

considerar de risc, tals com escopir. 

- Procuraran una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

- Mantindran els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que 

aporti a l’efecte, amb una utilització individual incloent el material 

d’avituallament i hidratació que sigui necessari per l’activitat. 

 

Durant el desenvolupament dels partits o competicions hauran de complir-se les 

següents disposicions: 

- Els components dels equips o entitats evitaran de coincidir en els espais de 

passadissos i túnels de vestidors, i sortiran a l’espai de pràctica o terreny de 

joc per separat 

- La permanència als vestidors, si aquests s’utilitzen, s’ha de reduir al mínim 

temps indispensable. 

- En el moment de revisió de les llicències d’altres tràmits, si s’escau, es 

mantindrà la distància de seguretat d’1,5 m entre l’àrbitre i els components 
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de cada equip o entitat, i s’utilitzarà gel hidroalcohòlic després de la 

manipulació de les llicències o altres utensilis d’ús compartit. 

- Els intervinents en la competició o l’encontre no efectuaran la salutació 

inicial ni final del partit, evitant en tot moment el contacte físic. 

- En la presentació de les alineacions o desfilades, si s’escau, no hi haurà 

desplegament de banderes, cartells,... i es mantindrà en tot moment la 

distància física entre els participants d’1,5 m. 

- No es podrà efectuar cap activitat extra que impliqui la participació de 

persones diferents de les intervinents en l’encontre. 

- Caldrà evitar qualsevol mostra d’afecte i celebració que impliqui contacte 

físic. 

- Cadascun dels participants haurà de disposar de la seva botella individual 

d’aigua, marcada amb el nom. 

- S’evitarà d’escopir. 

- Únicament ocuparan la banqueta els jugadors suplents i els tècnics i 

auxiliars imprescindibles, els quals hauran d’estar distanciats entre ells i 

duran en tot moment mascareta. 

- S’establiran zones d’escalfament diferenciades per cada equip. 

- Les pilotes o qualsevol material d’ús compartit haurà d’haver estat 

desinfectat de forma prèvia al seu ús. 

- Cada equip haurà de deixar la banqueta utilitzada neta de qualsevol 

element, i es procedirà a la seva neteja i desinfecció perquè pugui ser 

utilitzada per a d’altres equips. 

- La sortida de la instal·lació s’ha de produir de forma ràpida i evitant 

aglomeracions i la coincidència amb els membres de l’altre equip i persones 

del públic. 

 
 

5. ÚS DE VESTIDORS 

 

Es recomana limitar al màxim l’ús de vestidors, dutxes i serveis públics, ja que són 

punts amb major risc de contagi. 

 

L’autorització de l’ús de vestidors per a esportistes i àrbitres o jutges, anirà 

condicionada a la possibilitat de garantir condicions d’aforament necessàries, amb 

l’adopció de les mesures de distanciament, vigilància, control, neteja i desinfecció 

establertes. 

 

El control de l’aforament i de les mesures preventives als vestidors i dutxes seran 

responsabilitat de l’entitat o club organitzador local i de la/les corresponent/s 

persona/es responsable/s assignat/des per la mateixa. 

 

L’ús dels vestidors serà principalment com a canviador, sense dutxes. Després 

d’aquest ús, l’entitat haurà de desinfectar les zones de bancs abans del següent ús. 

 

Excepcionalment, l’ús de dutxes als vestidors es permetrà per a esportistes, 

àrbitres o jutges que hagin de realitzar desplaçaments més llargs i superiors a 50 

km, o primers equips de l’entitat, sempre que la instal·lació i el nombre de 

competicions/partits ho possibiliti i s’hagi previst amb la suficient antelació. 
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MESURES D’ÚS DE VESTIDORS COL·LECTIUS: 

- Ús obligatori de mascareta als vestidors, exceptuant el temps indispensable 

de dutxa, en cas d’estar habilitada. 

- Els espais de vestidors i dutxes hauran de garantir una superfície d’ús de 3 
m² per persona, tant en espai de dutxa com en el de vestidor mateix, 

reduint-ne conseqüentment l’aforament. 

- Disposar d’una òptima circulació de l’aire. A més, és necessari d’efectuar 

una desinfecció d’aquests espais després de cada torn d’ús. 

- S’ha de respectar sempre la distància de seguretat vigent establerta per les 

autoritats competents. 

- L’aforament s’ha de limitar proporcionalment a la reducció que es decreti en 

cada moment. 

- En cas que s’habiliti l’ús de les dutxes caldrà respectar en tot moment la 

distància de seguretat entre persones tant durant les circulacions com dins 

l’espai destinat a les mateixes. 

 


