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PROTOCOL COVID-19: ACCÉS DE PÚBLIC PER COMPETICIÓ 

 

El present document recull les mesures i recomanacions a seguir a les instal·lacions esportives municipals 

i el seu ús durant la competició autoritzada pel Procicat i en coordinació amb el que estableix el Pla del 

Desconfinament del Sector Esportiu a Catalunya, dictat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 

Física. 

D’acord amb la RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya, es permet 

l’assistència de públic amb les condicions següents: 

a) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb aforament del 50% de l'autoritzat. 

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb aforament del 30% de l'autoritzat. 

 

En els equipaments esportius municipals, la capacitat d’aforament de públic és: 
 

AFORAMENT PÚBLIC 

POLIESPORTIU MUNICIPAL TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR 116 

Pista 1 58 

Pista 2 58 

POLIESPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA I LEON 158 

Grada  78 

Grada retràctil 70 

PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS JOSEP MORA 250 

POLIESPORTU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 90 

Pista 1 30 

Pista 2 30 

Pista 3 30 

POLIESPORTIU MUNICIPAL DEL CARRER EUSKADI 116 

Pista 1 44 

Pista 2 44 

Pista 3 28 

CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DEL CENTENARI 250 

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CERDANYOLA 240 

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL VISTA ALEGRE –MOLINS 120 

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL  DE ROCAFONDA 80 

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL  DE LA LLÀNTIA 120 

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE PLÀ D'EN BOET 80 

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CAN XALANT 120 

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CIRERA 120 

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL A7 FRANCISCO MELERO 30 

CAMP MUNICIPAL D’HOQUEI 120 

ESTADI MUNICIPAL ATLETISME 300 

VELÒDROM MUNICIPAL 100 
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Seguidament s’estableixen les mesures per tal de permetre l’accés de públic a les instal·lacions, 

complint amb les mesures preventives per reduir el risc de contagi: 

 

1. Entrada del públic i circulació 

 

a. L’entitat organitzadora de l’activitat és la responsable de la seguretat d’espectadors i 

espectadores que assisteixin a l’activitat, tant locals com visitants. 

b. L’entitat organitzadora de l’activitat es reserva el dret d’admissió d’acord al present 

protocol i mesures establertes. 

c. L’entitat organitzadora de l’activitat és la responsable del control d’accés, el còmput 

total d’assistents i el compliment de les mesures establertes. 

d. L’entitat organitzadora tindrà capacitat de traçabilitat, recollint les dades de tot el 

públic que accedeixi dins del recinte i mantenint-les un període mínim de 15 dies. 

e. L’entitat organitzadora recollirà un document d’autoresponsabilitat a cada persona, 

en el que farà constar que no té cap dels símptomes relacionats amb Covid-19 ni ha 

estat en contacte amb cap contacte positiu. 

f. Totes les persones assistents han de dur la mascareta, posada correctament, i 

haver-se desinfectat les mans a l’entrar a l’equipament. 

g. Segons les característiques de la instal·lació, cal establir un recorregut d’accés i 

circulació, preferiblement d’un sol sentit de direcció, que permeti una mobilitat 

ordenada i esglaonada. 

h. El públic assistent ha de romandre assegut durant el transcurs de l’activitat i 

abandonar l’equipament al finalitzar l’activitat.  

i. No es permet menjar o beure dins l’equipament esportiu. 

j. No es permet l’entrada de públic en entrenaments o altres activitats que no siguin 

competició. 

 

2. Limitació d’acompanyants i assignació de seients 

 

a. L’entrada de públic es limita a 2 acompanyants per esportista en qualsevol activitat 

de competició, excepte partits dels 1rs equips on es permet l’aforament màxim 

establert sense limitació d’acompanyants. 

b. S’habilita una seqüència de 2 seients disponibles i 3 restringits  
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*Només es poden ocupar 2 seients correlatius en cas de pertànyer a la mateixa unitat de convivència (UC)

*Es podria ocupar 1 seient restringit en cas d'acompanyant menor d'edat de la mateixa UC

ENTRADA ENTRADASORTIDA SORTIDA

 
 

3. Neteja i desinfecció 
 

a. L’entitat organitzadora de l’activitat ha de desinfectar qualsevol espai, element 

estructural o material propi de la instal·lació relacionat amb la seva activitat, com a 

mesura complementària a la neteja ordinaria de l’equipament esportiu, que en 

instal·lacions de gestió directa desenvolupa l’empresa contractada per l’Ajuntament 

de Mataró, i en instal·lacions de gestió indirecta és responsabilitat de l’entitat titular 

de la llicència d’ús de l’equipament esportiu. 

4. Ús de vestidors 
 

a. Ús no autoritzat, excepte: 

i. Equips o esportistes majors de 16 anys 

ii. Un sol ús dels vestidors per dia, 

iii. Mantenir la distància interpersonal, que és de 3 m2 a la zona de dutxes.  

5. Activitats de Bars 

a. Només per persones que tenen accés autoritzat a l’equipament. 

b. Horari de 7:30 a 17:00.  

c. Terrasses: distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o 

agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, 

excepte que es tracti de grups bombolla. 

d. Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una 

distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. 

Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups 

bombolla. 

e. A partir de les 17:00 poden servir per emportar (excepte en jornades de competició). 

Aquesta normativa està sotmesa a la temporalitat i consideració per part del Procicat i la Secretaria 

General de l’Esport, així com la consideració de l’Ajuntament de Mataró en funció de l’evolució del risc de 

contagi vinculat a la transmissió del virus COVID-19. 

Mataró, 18 de març de 2021 
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