
Comunicat de la Secció d’Esports
Sobre les condicions d’ús dels CAMPS DE FUTBOL I CAMPS 

POLIESPORTIUS A L’AIRE LLIURE

Durant els entrenaments

� Cal portar mascareta, excepte quan s’estigui practicant esport dins el terreny de joc.
� És obligatori netejar-se les mans amb sabó o desinfectant abans i després

d’accedir a qualsevol espai (WC, terreny de joc...).
� No es farà ús dels vestidors, llevat dels casos ja autoritzats.
� Només es permet l’accés d’espectadors o acompanyants en espais exteriors o a

l’aire lliure.
� L’aforament a la graderia serà del 30% i els espectadors hauran de mantenir la

distància de seguretat d’1,5 m.
� Cal utilitzar les portes d’entrada i sortida assignades a cada equip.
� Cal lliurar al responsable municipal la relació de jugadors i tècnics de cada equip

amb la corresponent declaració responsable.
� És obligatori netejar i desinfectar el material esportiu utilitzat per cada equip.
� No es permeten les festes ni l’ús de barbacoes, ni cap altre tipus de celebració

social.



Comunicat de la Secció d’Esports
Sobre les condicions d’ús dels CAMPS DE FUTBOL I CAMPS 

POLIESPORTIUS A L’AIRE LLIURE

Durant els partits de competició

� Cal portar mascareta, excepte quan s’estigui practicant esport dins el terreny de joc. A les
banquetes i durant el període de descans, també és obligatori l’ús de la mascareta.

� No es farà ús dels vestidors, llevats dels casos ja autoritzats.
� Cal utilitzar les portes d’entrada i sortida assignades a cada equip.
� Només es permet l’accés d’espectadors o acompanyants en espais exteriors o a l’aire

lliure.
� L’aforament a la graderia serà del 30% i els espectadors hauran de mantenir la distància

de seguretat d’1,5 m.
� El control d’accessos i la validació de les persones autoritzades anirà a càrrec del

responsable de protocol COVID-19 de cada equip.
� Abans i després de cada partit, és obligatori netejar i desinfectar el material esportiu,

banquetes, marcadors i altres estris utilitzats.

� No es permeten les festes ni l’ús de barbacoes, ni cap altre tipus de celebració
social.


