
                                                                                           

PROTOCOL COMARCAL PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL GIRONÈS

ABRIL 2021

Vistes  les  mesures  publicades  al  DOGC  número  8394  de  26  d’abril  de  2021,  diferents

municipis  de la comarca  del  Gironès,  han aprovat  un  protocol  per a les  instal·lacions

esportives municipals, amb l’objectiu de contenir els contagis per la COVID19. Les mesures

del protocol acordades a la comarca del Gironès es relacionen tot seguit.

En relació als esportistes i al públic

 Els  entrenaments  de  qualsevol  disciplina  esportiva  i  a  qualsevol  instal·lació,  es

realitzaran a porta tancada.

 Els esportistes hauran de complir  amb el protocol de l’entitat esportiva a la que

pertanyen.

 En les competicions esportives,  es recomana limitar al màxim l’accés del públic.

En  cas  que  les  entitats  esportives  locals  disposin  dels  mitjans  necessaris  i  es

comprometin a garantir les mesures d’higiene i seguretat, podran obrir l’accés de

públic, tenint en compte les mesures que siguin vigents per l’autoritat competent.

Les mesures complementàries que hauran d’adoptar les entitats esportives amb

un aforament menor a 500 persones en instal·lacions i equipaments tancats i de

1000 persones ens instal·lacions i equipaments a l’aire lliure persones són:

1. Garantir el control de l’aforament de la instal·lació en cada moment.

2. Disposició de gel hidroalcohòlic. D’ús obligat a l’entrada de la instal·lació.

3. Ús obligatori de la mascareta en tot moment per les persones que assisteixen

com a públic i per circular per la instal·lació en els cas de les esportistes.

4. Respectar la distància mínima interpersonal de 2 metres.

5. No es podrà beure ni consumir a la graderia.

 En el cas dels bars de les instal·lacions esportives, hauran de seguir la normativa

vigent per les activitats d’hostaleria i el que prevegi el Procicat. 
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En relació a l’ús dels vestidors

 Com  a  criteri  general,  els  vestidors  de  les  instal·lacions  esportives,  romandran

tancats durant els entrenaments.

 En les competicions autoritzades, els vestidors es podran obrir donant prioritat als

equips sèniors visitants. Aquesta obertura queda supeditada a les característiques

de  cada  instal·lació  esportiva  (que  es  compleixin  els  aforaments  pautats  i  a  la

normativa de ventilació).

Altres qüestions a tenir en compte:

 En aquelles  activitats  consecutives,  s’alterarà  l’horari  habitual  i  finalitzaran com a

mínim 5 minuts abans de l’hora prevista i començaran com a mínim 5 minuts més

tard del previst per garantir la renovació d’aire i evitar possibles aglomeracions.

Aquestes mesures podran ésser modificades, en cas que s’adoptin mesures específiques per

un àmbit territorial concret. Tanmateix, el present protocol es mantindrà vigent mentre la

situació no evolucioni de forma favorable i no es publiqui cap modificació.

Ajuntament d’Aiguaviva
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Campllong
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Fornells de la Selva
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Llambilles
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Vilablareix
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