NORMATIVA MUNICIPAL PER A L’ACCÉS DE PÚBLIC A LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
En compliment amb el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya, publicat
en data 29 de juny de 2020 pel PROCICAT, i atenent als protocols i recomanacions de
la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya i
Federacions Esportives de Catalunya, cal que cada entitat esportiva, a part de vetllar
per l’aplicació de les mesures bàsiques de seguretat i prevenció: distanciament,
higiene i protecció, tant pel que fa als esportistes i participants en l’activitat esportiva
com al públic assistent, caldrà:
-

-

-

-

-

-

Cal una persona responsable de l’entitat a cada accés de la instal·lació, que
controli l’entrada i sortida de persones i informi de les mesures de prevenció i
normatives de la instal·lació.
Establir un sistema de sortides i arribades dels esportistes participants i del
públic en general als esdeveniments i competicions esportives, per tal de
garantir el compliment de les mesures de seguretat i distanciament previstes.
Cal preveure un sistema d’esglaonament de les entrades i sortides del públic.
Establir espais sectoritzats pel públic (per exemple, espais de diferenciació
entre públic visitant i local), amb control de fluxos d’accés i sortida
independents.
Preveure mesures de circulació de les persones assistents i esportistes que
evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.
Disposar d’un protocol que vetlli per garantir la traçabilitat dels esportistes
participants, eviti el de risc de contagi per COVID-19.
A les grades, caldrà ubicar al públic de tal manera que es preservi la distància
física interpersonal de seguretat 1,5m en general, amb l'equivalent a un espai
de seguretat de 2,5m2 per persona.
Obligació de dur mascareta tota persona de més de 6 anys, tret dels
esportistes en el moment de realització la competició.
Caldrà disposar de solucions hidroalcohòliques a tots els accessos de la
instal·lació.
Caldrà realitzar un registre de cada persona que accedeixi a la instal·lació i
prendre les dades personals (nom i cognom, telèfon).
Cada persona assistent caldrà que signi la Declaració responsable conforme
no ha tingut símptomes compatibles amb COVID19 en els darrers 14 dies ni ha
estat en contacte estret amb cap persona positiva.
Tant per a partits amb esportistes menors d’edat com de majors de 18 anys,
només s’autoritza l’accés d’1 persona per esportista.

Aquesta normativa serà d’aplicació immediata i podrà ser modificada, tot seguint les
recomanacions i l’evolució de la pandèmia.

Previ a rebre l’autorització municipal per a l’accés de públic a les grades de les
instal·lacions esportives municipals en partits amistosos i competicions oficials caldrà
que cada entitat enviï i comuniqui al Departament d’Esports el protocol que seguirà i
mesures que prendrà que garanteixin el compliment de tota la normativa que li sigui
d’aplicació, tant municipal com de les pròpies Federacions esportives.

