
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL COVID PER A LA REPRESA DE LES 
COMPETICIONS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

MUNICIPALS DE LA GARRIGA 

 

TEMPORADA 2020/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest document ha estat elaborat per l’Àrea d’Esports amb l’objectiu de determinar les 
condicions mitjançant les quals s’ha de poder fer el retorn a les competicions esportives en les 
instal·lacions municipals de la Garriga la temporada 2020/2021. 

Es tracta d’una fitxa per instal·lació per tal de facilitar al màxim la seva aplicació i comprensió 
per part de les entitats i de les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals. 

Aquest protocol serà vigent a partir del 26 de setembre de 2020 i es mantindrà fins que la 
situació de la COVID 19 no millori i ens permeti l’ús habitual i normal de les instal·lacions. 

El contingut del protocol s’ha basat en el “Pla d’acció pel desconfinament esportiu de 
Catalunya” redactat per la Secretaria General de l’Esport, també s’ha tingut en compte l’opinió 
de les entitats esportives i l’experiència de les activitats realitzades durant els mesos de juliol i 
agost del 2020. 

Finalment, posar èmfasi que es tracta d’un document viu, que caldrà anar modificant en funció 
de l’evolució que tingui la COVID 19 dins el municipi de la Garriga. 

 

DATES IMPLANTACIÓ PROTOCOL: 

 

Cap setmana 26 I 27 setembre:  

- Es podran fer partits de competició i amistosos (seguint el protocol de l’Ajuntament) 
- No es podrà accedir a les grades 
- No es podrà utilitzar els vestidors 

Cap de setmana 3 i 4 d’octubre i tot l’octubre: 

- Es podran fer partits de competició i amistosos (seguint el protocol de l’Ajuntament) 
- Es podrà accedir a les grades (seguint el protocol de l’Ajuntament) 
- No es podrà utilitzar els vestidors 

Mes de Novembre: 

- Es podran fer partits de competició i amistosos (seguint el protocol de l’Ajuntament) 
- Es podrà accedir a les grades (seguint el protocol de l’Ajuntament) 
- No es podrà utilitzar els vestidors 

NOTA MOLT IMPORTANT: Per poder fer partits amistoso s o de competició caldrà haver presentat a 
l’Ajuntament el Protocol de l’entitat (el d’entrena ments i el de cap de setmana) 

També serà imprescindible que les entitats locals e stiguin en possessió de la llista actualitzada de 
persones visitants: nom, cognoms, telèfon mòbil i D I, de jugadors i acompanyants de tots dos 
equips. Aquesta llista, s’haurà de lliurar al conse rge de cada instal·lació esportiva en el moment de 
l’entrada dels equips. Si no hi ha la disponibilita t, el partit no es podrà jugar. 

 

 



 
 
EQUIPAMENT 

 
PAVELLÓ DE CAN VIOLÍ 

 
MESURES 

ESPECÍFIQUES 

L’entrada es realitzarà per la porta principal. A la persona usuària se li 
prendrà la temperatura i caldrà que es desinfecti les mans amb gel 
hidroalcohòlic.  
La sortida es realitzarà per la porta d’emergència del davant dels 
vestidors. 
Les persones usuàries només podran utilitzar l’espai de pràctica 
esportiva i el lavabo (desinfectant-se les mans cada vegada que 
s’entra i es surt del lavabo) 
Els vestidors i dutxes no es podran utilitzar. Per tant, els jugadors i les 
jugadores han de venir canviats i canviades. 
És obligatori l’ús de mascareta, excepte durant la practica esportiva. 

MESURES PER 
ACCEDIR PÚBLIC  
A LES GRADES 

Podran accedir a les grades 1 acompanyant per jugador/a. 
Els acompanyants s’hauran d’esperar, a que hagin entrat els equips, 
per poder accedir a les grades. El públic estarà separat per zones 
visitant/local, clarament diferenciades.  
L’organitzador serà l’encarregat de que: 

- Es prenguin la temperatura 
- Guardin la distància 
- Portin mascareta 
- Portar un registre dels acompanyant (nom, cognoms, telèfon i dni) 

La desinfecció de les grades l’haurà de fer cada entitat. 

MESURES 
OBLIGATÓRIES 
PER LES ENTITATS 
ORGANITZADORES 
DE PARTITS DE 
COMPETICIÓ 

Disposar d’un protocol propi per a la competició; aquest protocol, així 
com el nom del responsable del mateix, s’haurà de fer arribar a 
l’Ajuntament 
La persona del Club de la Garriga responsable de la competició, és 
l’encarregada de: 
 -Prendre la temperatura  
 -Fer desinfectar les mans amb el gel a tots els participants 
 -Garantir que el grups que competeixin  siguin estables 
 -Portar un registre actualitzat de la comprovació de la 
 temperatura i assistents (per tal de garantir la traçabilitat  en 
 cas necessari). 
            -Garantir que els equips de fora de la Garriga hagin emplenat       
              una declaració responsable conforme estan lliures de  
              COVID els darrers 15 dies. 
Totes les persones integrants de l’equip han d’entrar de manera 
conjunta dins la instal·lació. 
L’entitat haurà de deixar entre 30’ i 45’ entre partits, per tal que el 
conserge pugui desinfectar l’espai 

AFORAMENTS 
 

Pista (937,7 5 m2): Es recomana 2 0 persones  
Gimnàs (132 m2): 10 persones 

Important En cas d’incompliment de les mesures exposades el conserge podrà 
requerir a la persona que abandoni la instal·lació. 

 

  



 
EQUIPAMENT 

 
PAVELLÓ DE CAN NOGUERA 

 
MESURES 
ESPECÍFIQUES 

 
L’entrada es realitzarà per la porta principal. A la persona usuària se li 
prendrà la temperatura i caldrà que es desinfecti les mans amb gel 
hidroalcohòlic. 
La sortida es realitzarà per la sortida d’emergència del fons de la pista. 
Les persones usuàries només podran utilitzar l’espai de pràctica 
esportiva i el lavabo (desinfectant-se les mans cada vegada que s’entra i 
es surt del lavabo) 
Els vestidors i dutxes no es podran utilitzar. Per tant, els jugadors i les 
jugadores han de venir canviats i canviades. 
És obligatori l’ús de mascareta, excepte durant la practica esportiva. 

MESURES PER 
ACCEDIR PÚBLIC  
A LES GRADES 

Podran accedir a les grades 1 acompanyant per jugador/a 
Els acompanyants s’hauran d’esperar, a que hagin entrat els equips, per 
poder accedir a les grades. El públic estarà separat per zones 
visitant/local, clarament diferenciades. 
L’organitzador serà l’encarregat de que: 

- Es prenguin la temperatura 
- Guardin la distància 
- Portin mascareta 
- Portar un registre dels acompanyant (nom, cognoms, telèfon i dni) 

La desinfecció de les grades l’haurà de fer cada entitat 

MESURES 
OBLIGATÓRIES 
PER LES ENTITATS 
ORGANITZADORES 
DE PARTITS DE 
COMPETICIÓ 

Disposar d’un protocol propi per a la competició; aquest protocol, així 
com el nom del responsable del mateix, s’haurà de fer arribar a 
l’Ajuntament 
La persona del club de la Garriga responsable de la competició, és 
l’encarregada de: 
 -Prendre la temperatura  
 -Fer desinfectar les mans amb el gel a tots els participants 
 -Garantir que el grups que competeixin  siguin estables 
 -Portar un registre actualitzat de la comprovació de la 
 temperatura i assistents (per tal de garantir la traçabilitat  en 
 cas necessari). 
            -Garantir que els equips de fora de la Garriga hagin emplenat            
              una    declaració responsable conforme  estant lliures de  
              COVID als darrers 15 dies 
Totes les persones integrants de l’equip han d’entrar de manera 
conjunta dins la instal·lació. 
L’entitat haurà de deixar  entre 30 i 45’ entre partits, per tal que el 
conserge pugui desinfectar l’espai 

AFORAMENTS  
Pista (1.438 m2): Es recomana 14 persones per terç (màxim 18 
persones) 
Sala de karate: 18 persones 
Porxos exteriors: 20 persones a cada porxo  

Important En cas d’incompliment de les mesures exposades el conserge podrà 
requerir a la persona que abandoni la instal·lació. 

  



 
EQUIPAMENT 

 
PAVELLÓ DE CA N’ILLA 

 
MESURES 
ESPECÍFIQUES 

 
L’entrada es realitzarà per la porta principal. A la persona usuària se li 
prendrà la temperatura i caldrà que es desinfecti les mans amb gel 
hidroalcohòlic.  
La sortida es realitzarà per la porta d’emergència del fons de la pista. 
Les persones usuàries només podran utilitzar l’espai de pràctica 
esportiva i el lavabo (desinfectant-se les mans cada vegada que s’entra i 
es surt del lavabo) 
Els vestidors i dutxes no es podran utilitzar. Per tant, els jugadors i les 
jugadores han de venir canviats i canviades. 
És obligatori l’ús de mascareta, excepte durant la practica esportiva. 

MESURES PER 
ACCEDIR PÚBLIC  
A LES GRADES 

PER TEMA D’ESPAI NO ES PERMET L’ENTRADA DE PÚBLIC 

MESURES 
OBLIGATÓRIES 
PER LES ENTITATS 
ORGANITZADORES 
DE PARTITS DE 
COMPETICIÓ 

Disposar d’un protocol propi per a la competició; aquest protocol, així 
com el nom del responsable del mateix, s’haurà de fer arribar a 
l’Ajuntament 
La persona del club de la Garriga responsable de la competició, és 
l’encarregada de: 
 -Prendre la temperatura  
 -Fer desinfectar les mans amb el gel a tots els participants 
 -Garantir que el grups que competeixin  siguin estables 
 -Portar un registre actualitzat de la comprovació de la 
 temperatura i assistents (per tal de garantir la traçabilitat  en 
 cas necessari). 
            -Garantir que els equips de fora de la Garriga hagin emplenat            
              una    declaració responsable conforme han estant lliures de  
              COVD als darrers 15 dies 
Totes les persones integrants de l’equip han d’entrar de manera 
conjunta dins la instal·lació. 
L’entitat haurà de deixar entre 30 i  45’ entre partits, per tal que el 
conserge pugui desinfectar l’espai 

 
AFORAMENTS 

 
 
Pista (1.176,94 m2): Es recomana 14 persones per te rç (màxim 18) 
 

Important En cas d’incompliment de les mesures exposades el conserge podrà 
requerir a la persona que abandoni la instal·lació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUIPAMENT 

 
 
CAMP DE FUTBOL 

 
MESURES 
ESPECÍFIQUES 

 
L’entrada i sortida a la instal·lació i accés al camp es realitzarà per la 
porta gran de baix el camp. A la persona usuària se li prendrà la 
temperatura i caldrà que es desinfecti les mans amb gel hidroalcohòlic 
Les persones usuàries només podran utilitzar l’espai de pràctica 
esportiva i el lavabo (desinfectant-se les mans cada vegada que s’entra i 
es surt del lavabo) 
Els vestidors i dutxes no es podran utilitzar. Per tant, els jugadors i les 
jugadores han de venir canviats i canviades. 
És obligatori l’ús de mascareta, excepte durant la practica esportiva. 
 

MESURES PER 
ACCEDIR PÚBLIC  
A LES GRADES 

Podran accedir a les grades 1 acompanyant per nen 
Els acompanyants s’hauran d’esperar, a que hagin entrat els equips, per 
poder accedir a les grades. El públic estarà separat per zones 
visitant/local, clarament diferenciades. 
L’organitzador serà l’encarregat de que : 

- Es prenguin la temperatura 
- Guardin la distància 
- Portin mascareta 
- Portar un registre dels acompanyant (nom, cognoms, telèfon i dni) 

La desinfecció de les grades l’haurà de fer cada entitat 
L’entrada i sortida es farà per la porta de dalt 

MESURES 
OBLIGATÓRIES 
PER LES ENTITATS 
ORGANITZADORES 
DE PARTITS DE 
COMPETICIÓ 

Disposar d’un protocol propi per a la competició; aquest protocol, així 
com el nom del responsable del mateix, s’haurà de fer arribar a 
l’Ajuntament 
La persona del club de la Garriga responsable de la competició, és 
l’encarregada de: 
 -Prendre la temperatura  
 -Fer desinfectar les mans amb el gel a tots els participants 
 -Garantir que el grups que competeixin  siguin estables 
 -Portar un registre actualitzat de la comprovació de la 
 temperatura i assistents (per tal de garantir la traçabilitat  en 
 cas necessari). 
            -Garantir que els equips de fora de la Garriga hagin emplenat            
              una    declaració responsable conforme han estant lliures de  
              COVD als darrers 15 dies 
Totes les persones integrants de l’equip han d’entrar de manera 
conjunta dins la instal·lació. 
L’entitat haurà de deixar 45’entre partits, per tal que el conserge pugui 
desinfectar l’espai 

 
AFORAMENTS 

 
 
Camp de futbol (6.825 m2): 36 persones Futbol 11 I 48 persones 
futbol 7 
 

Important En cas d’incompliment de les mesures exposades el conserge podrà 
requerir a la persona que abandoni la instal·lació. 



 


