
Protocol per a la celebració
de competicions esportives

Temporada 2021/2022 



La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a prendre unes mesures i decisions que mai 
hauríem previst ni imaginat. El món de l'esport i l'activitat física no és aliè a la crisi 
sanitària que estem vivint a escala mundial.

Sens dubte, l'esport i l'activitat física milloren la salut i la qualitat de vida de les 
persones, ajuden a la socialització i contribueixen a la formació dels més joves. Entre 
tots, estem treballant per fer possible la continuïtat de la pràctica i la competició 
esportiva, un sector fonamental de l'economia mundial.

Aquest protocol es basa en el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i té 
en compte les mesures sanitàries i de prevenció dictaminades per les autoritats 
competents.



S’accedirà a les instal·lacions amb mascareta, que caldrà portar posada en tot moment.

La distància de seguretat entre persones o grups de convivència haurà de ser d’1,5 m.
 
Hi haurà gel hidroalcohòlic disponible a tots els equipaments esportius.

S’haurà d’entrar i sortir de cada equipament per les portes d’accés indicades:

Palau d’Esports (pista principal)
entrada i sortida per les arcades principals
Palau d’Esports (pista annexa)
entrada per l’accés lateral, des de la pista exterior 
(l’espai de pàrquing estarà tancat). Sortida per la 
mateixa porta d’entrada o pel carrer Cervantes
Pavelló del Tub
entrada per la porta principal, sortida per una de les 
dues portes d’emergència
Pavelló de Can Bassa
entrada per la porta principal, sortida per la porta 
d’emergència
Pavelló del Congost
entrada i sortida per la porta principal, amb accessos 
diferenciats per entrar i sortir

Pavelló del Parquet
entrada per la porta lateral (accés contrari a la porta 
principal), sortida per la porta d’emergència, al costat 
de la piscina municipal
Pistes d’atletisme
entrada i sortida per la porta principal
Camp municipal de futbol
entrada i sortida per la porta principal
Camp de futbol de Can Gili
entrada i sortida per les portes de la graderia
Camp de futbol de Ponent
entrada i sortida per les portes d’accés a les graderies
Camp de futbol de Primer de Maig
entrada i sortida per la porta principal



El club organitzador local haurà de disposar d’una llista de totes les persones que formin 
part de l’esdeveniment  (jugadors i jugadores, equip tècnic i mèdic, conductors...), tant 
de la part local com de la visitant.

Vestidors

Única i exclusivament els jugadors i equip tècnic i mèdic, així com els àrbitres i auxiliars 
de taula, estan autoritzats a accedir a la zona de vestidors. Els familiars només tenen 
accés a la la graderia, no es permet l’accés a pista o a altres espais. 

Recomanem minimitzar l’ús de vestidors.



No es farà activitat amb públic en cap de les sales polivalents de les instal·lacions.

Per mantenir l’aforament en les competicions esportives, sobretot de base, cal tenir en 
compte:

Entrada de públic
L’entitat organitzadora es responsabilitzarà de fer el control de l’aforament, amb registre 
de persones, si escau.

Acabada l’activitat o esdeveniment esportiu, el públic marxarà de la instal·lació pels 
accessos indicats. Sempre que sigui possible, l’entrada i la sortida es faran per portes 
diferenciades.

Una mateixa persona pot assistir a més d’un partit, sempre i quan no se superi 
l’aforament permès.

Entrada d’esportistes
Es recomana que l’entrada d’esportistes sigui entre 90 i 30 minuts abans de l’hora del 
partit.



En el cas de les instal·lacions esportives en què es juga més d’un partit al mateix temps, l’hora 
d’inici haurà de ser la mateixa sempre que sigui possible (per exemple, 9 h, 10.30 h, 12 h), per 
a un millor control de l’assistència de públic per part de l’entitat organitzadora.
En el cas excepcional que en un mateix camp o pista els inicis de partits no puguin coincidir, 
l’aforament s’ajustarà a la part proporcional de la instal·lació. 

Per exemple, en un camp amb aforament de 100 persones, si s’inicia un partit a les 9 h 
i un altre a les 9.30 h, l’aforament serà de 50 persones per cada partit.

Atesa la limitació de l’aforament, es proposa que les entitats locals coordinin amb els club 
visitants la presència o no de públic de l’equip visitant, per facilitar l’accés del públic local als 
dos o tres partits que es puguin jugar alhora. D’aquesta manera, es podrà evitar que el públic 
visitant o local es desplaci i no pugui accedir a la instal·lació.

ES PROPOSA A LES ENTITATS LOCALS QUE NOTIFIQUIN AMB PROU ANTELACIÓ 
ALS EQUIPS/CLUBS RIVALS DEL CAP DE SETMANA 

LES CARACTERÍSTIQUES I CONSIDERACIONS DELS PARTITS COM A LOCAL 
PER TAL QUE ES PUGUIN ORGANITZAR I EVITAR MALENTESOS.



● Caldrà rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

● S’ha de portar mascareta en tot moment (excepte els esportistes durant la pràctica 
esportiva).

● No es podrà fumar en cap instal·lació esportiva, sigui coberta o descoberta.

● S’hauran de complir totes les mesures indicades pels organitzadors i per les 
administracions superiors, en cada moment.

● No es pot menjar a les graderies (excepte en les instal·lacions amb bar o espais 
habilitats).



Aquest protocol només es podrà modificar quan la federació corresponent ho sol·liciti 
de manera obligatòria a l’entitat local implicada, sempre i quan:

● es notifiqui al Servei d’Esports de l’Ajuntament amb una antelació mínima de 48 hores 

● es mantingui el que estableix aquest protocol

● caldrà el vistiplau explícit de l’Ajuntament

L’ENTITAT ORGANITZADORA DE L’ACTIVITAT O ESDEVENIMENT 
TÉ L’OBLIGACIÓ DE FER COMPLIR AQUEST PROTOCOL

I HAURÀ DE RESPONDRE DE LES RESPONSABILITATS QUE SE’N PUGUIN DERIVAR.



       

www.granollers.cat/esports
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