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NOVES MESURES AL SECTOR ESPORTIU; REOBERTURA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

MUNICIPALS I RETORN A L’ACTIVITAT ESPORTIVA D’ENTITATS 

 

Aquest document es basa en oferir a les entitats esportives de Lliçà d’amunt d’un marc 

normatiu i organitzatiu que faciliti i supervisi la gestió del procés  de reobertura i represa 

d’instal·lacions i d’activitats esportives. 

Tornem a oferir servei esportiu d’una manera progressiva, restrictiva i segura segons ens 

informa la normativa. 

 

QUÈ PODEM FER? 

Es permetrà la pràctica esportiva individual i els esports d’equip federats mantenint les 

degudes mesures de seguretat i protecció determinades a la normativa de seguretat envers el 

COvid-19 en l’àmbit esportiu. 

Així mateix, s'ha de respectar el límit de el trenta per cent de capacitat d'aforament d'ús 

esportiu en cada instal·lació, tant pel que fa a l'accés, com durant la pròpia pràctica, habilitant 

un sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones i que compleixi amb les mesures de 

seguretat i protecció sanitària. 

Referent a les activitats, es podrà reprendre els Esports no professionals federats (Entitats 

Esportives) 

COM HO PODEM FER? 

Els aforaments determinats per la Generalitat son els següents: 

30% de l’aforament en instal·lacions cobertes (pavellons) i un 50% de l’aforament en 

instal·lacions esportives al aire lliure. 

Així doncs, les nostres instal·lacions tindran els següents aforaments: 

PAVELLÓ D’ESPORTS: 

Pista interior per ús sencer: 11 esportistes + 2 tècnics/es esportius. 

Pista exterior coberta: 16 esportistes + 2 tècnics/es esportius. 

  



 

 

 

 

PISTES ESPORTIVES EXTERIORS  

Habilitades per activitats esportives organitzades per entitats i amb control d’accés:  16 

esportistes + 2 tècnics/es esportius. 

PATINÒDROM   

Zona esportiva del circuit de patinatge afegint la pista poliesportiva de 40x20 metres central: 

20 esportistes + 2 tècnics/es esportius. 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL: 

Camp de futbol per ús sencer: 30 esportistes + 2 tècnics/es esportius. 

Pista de gespa artificial “la bombonera”: 16 esportistes + 2 tècnics/es esportius. 

 

Recomanacions: 

- Caldrà l’ús de material esportiu individual, degudament desinfectat amb productes 

específics i homologats.  

- Tipologia d’entrenaments que evitin el contacte directe entre participants.  

Obligacions: 

- Caldrà seguir el recorregut establert a la instal·lació per l’accés i la sortida dels 

participants. 

- No es podrà fer ús dels vestidors i els serveis quedaran supeditats a un ús urgent i 

extraordinari.  

- Serà necessària la comunicació a la Regidoria d’Esports de l’activitat esportiva i horari 

concret a utilitzar els equipaments. (cita prèvia) 

- Caldrà que l’entitat determini un responsable d’activitat esportiva, que en cap cas serà 

l’entrenador/a de l’equip i que farà les tasques organitzatives necessàries per la seva 

entitat: verificar accés i sortida d’esportistes, obligació de compliment dels seus 

esportistes del protocol de desinfecció previ a l’accés, control del material esportiu 

necessari i verificació de la neteja i desinfecció del mateix i totes aquelles necessitats 

que puguin sorgir durant el desenvolupament de l’activitat. 

- Serà obligatori fer arribar al departament d’esports els horaris i espais esportius 

necessaris per dur a terme l’activitat esportiva abans del dilluns 23 de novembre a les 

12.00 hores. 

- Caldrà seguir sempre les normes i instruccions indicades pel personal municipal. 

 






