
 

 

 

Com a norma general es recomana limitar al màxim la presència d’espectadors en qualsevol activitat 

esportiva. 

No es recomana la presència de públic en els entrenaments esportius. No obstant, cada entitat esportiva 

pot decidir autoritzar o no l’accés de públic als entrenaments. En el cas de fer-ho haurà de complir amb 

les mateixes normes previstes per a dies de competició i/o esdeveniments esportius. 

Perquè una activitat esportiva es pugui realitzar amb assistència de públic és obligatori: 

1. L’entitat esportiva titular i organitzadora de l’activitat ha d’haver elaborat i presentat el seu 

PROTOCOL específic amb indicació expressa de les mesures que adoptarà per evitar aglomeracions 

i garantir la traçabilitat dels assistents en esdeveniments esportius. En cap cas es poden organitzar 

competicions o esdeveniments esportius sense haver elaborat prèviament aquest protocol específic. 

2. TOT el públic ha de romandre assegut.  No es pot estar a peu dret obstaculitzant el pas a vestíbuls, 

zones comuns, passadissos o escales. 

3. Cada entitat esportiva, ha d’habilitar un PUNT DE CONTROL PREVI per poder accedir a la instal·lació 

esportiva. En aquest punt serà obligatori prendre la temperatura i elaborar un registre de dades de les 

persones assistents com a públic. També en els entrenaments si l’entitat opta per autoritzar l’accés de 

públic. 

4. Cada entitat esportiva decidirà com distribueix l’aforament entre els seus associats, famílies, 

simpatitzants i equips visitants.  

5. Com a referència cal considerar una persona per cada seient i dos seients lliures sense ocupar.  

6. És obligatori l’ús de MASCARETA I RESPECTAR LA DISTÀNCIA de seguretat entre les persones 

assistents com a públic. Està prohibit menjar i beure a les grades. D’aquesta manera assegurem que 

la mascareta es porta el màxim de temps possible posada. 

7. A les instal·lacions esportives amb servei de BAR, a la barra i entre taules o grups de taules, cal 

garantir una distància mínima de 1,5m, amb un màxim de 6 persones. 

És responsabilitat de l’entitat esportiva organitzadora de l’activitat vetllar perquè el públic compleixi amb 

les normes establertes.  L’ incompliment greu o reiterat de les normes previstes podrà suposar el 

tancament de les grades i la prohibició d’accés de públic a les instal·lacions esportives municipals. 

 

NORMATIVA SOBRE L'ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC  

A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

  AFORAMENTS PERMESOS A GRADA 

- Zona Esportiva Municipal Les Vernedes:  

Grada principal - 136 persones 

Grada petita de futbol-7 - 41 persones  

- Pavelló Poliesportiu Les Vernedes: 188 persones 

- Espai Polivalent El Sorralet: 180 persones 

NOTA: Aquestes normes podran ser modificades en funció de les decisions que prenguin les autoritats sanitàries competents 


