
                                    
 
 

 

El pla d’ obertura per poder activar l’ accés del públic  Pavelló Parc Esportiu Llobregat. 
 
Segons  la darrera RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per  la qual es prorroguen  i es modifiquen  les 
mesures en matèria de  salut pública per a  la  contenció del brot epidèmic de  la pandèmia de COVID‐19 al 
territori de Catalunya, es podrà utilitzar les grades del poliesportiu Parc Esportiu Llobregat, sempre i quan es 
compleixin les condicions descrites en el següent protocol: 
 
AFORAMENT ESPORTIU MÀXIM DEL PAVELLÓ: 2.600 persones. 
AFORAMENT MAXIM AMB 30% DEL PAVELLÓ: 780 persones. 
AFORAMENT PÚBLIC MÀXIM AMB 30% AMB TOTHOM ASSEGUT CADIRA GRADA: 545 persones 
 
Per  al  desenvolupament  dels  partits  en  format  de  mòduls  transversals  (  Mòdul  1,  Mòdul  2  i  Mòdul  3), 
s’utilitzarà  exclusivament  la  grada  assignada  a  cada mòdul  segons  el  plànol  i  amb  el  límit  aplicat  del  30% 
següent (amb tancament grada retràctil):  
 Aforament 30% Mòdul 1:  .................................59 (M1a) + 59 (M1b) + 127 (M1c) =.................... 245 persones. 

 Aforament 30% Mòdul 2:  .................................52 (M2a) + 52 (M2b) =  ...................................... 104 persones. 

 Aforament 30% Mòdul 3:  .................................59 (M3a) + 59 (M3b) =  ...................................... 118 persones. 

 Aforament 30% Mòdul Central (P complerta) ....170 (Ma) + 170 (Mb) + 127 (Mc1) + 78 (Mc3)  .... 545 persones. 

 
Entrada  per  accessos  laterals  costat  Av  Llobregat:  S’utilitzaran  primer  els  Mòduls  zona  “a”,  excepte  els 
Mòdul 1 que serà zona “c”. En cas de omplir‐se la zona “a”, el Club local podrà iniciar l’obertura de la zona 
“b” i posteriorment la zona “c”. En l’obertura de cada zona, haurà de disposar d’un Tècnic de Control exclusiu 
a la zona assignada de nova obertura. El mòdul C3 únicament s’obrirà en casos excepcionals de necessitat. 
 
Entrada  per  carrer  sorral  del  riu:  Quan  s’utilitzi  la  pista  del  Mòdul  Central  complerta  s’utilitzarà, 
prioritàriament,    la  grada  lateral  costat  Av  Llobregat.  En  cas  de  necessitat  d’aforament  s’obrirà  la  grada 
lateral  oposada.  En  cada  grada  hi  haurà  un  responsable  de  grada  que  vetllarà  pel  bon  funcionament  i 
utilització. 
 
PERSONAL TÈCNIC DE CONTROL: 

El  Club  esportiu  local  serà  el  responsable  del  control  i  funcionament  de  l’obertura  de  les  grades  segons 
normativa, i facilitarà dues persones encarregades de: 

 T. Control 1: Personal control seients grada, us mascareta, circulacions grada i serveis WC. 

 T. Control 2: Personal control porta entrada/sortida, solucions alcohòliques, llistat accessos. 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT  A CÀRREC DEL CLUB LOCAL: 

1. El club local nomenarà un interlocutor com a responsable de la instal∙lació, que serà el primer en arribar, 
donar‐se  d’alta  al  llibre  d’instal∙lació  ubicat  a  Recepció  del  PELL,  i  obrirà  els  accessos  del  pavelló 
mitjançant els controls corresponents.  En finalitzar la jornada, serà el darrer en sortir de la instal∙lació i 
garantir el bon estat de tota la instal∙lació. 

2. El club  local  informarà als  familiars assistents de públic dels equips  locals  i visitats de  la ubicació de  la 
porta d’accés al Mòdul corresponent al partit assignat. (veure plànol) 

3. Cada club   local decidirà, tant en partits com en entrenaments,  si dona accés al públic local i visitant en 
el  seu  mòdul,  i  es  responsabilitza  del  seu  compliment  normatiu.  N’informarà  a  la  recepció  del  PELL 
mitjançant el Responsable d’instal∙lació assignat pel Club. 

4. Cada vegada que hi hagi canvi de grup/partit en cada mòdul,   els Tècnics de Control vetllaran per que 
tots  els  espectadors  del  partit  primer  hagin  abandonat  l’interior  del  pavelló;  i  posteriorment  iniciaran 
l’entrada del públic del següent partit.  

5. El tècnic de Control de grada farà la  desinfecció dels panys de les portes d’ accés entre partits. 

6. Els  jugadors no podran accedir per  la zona de grades, sent obligatori que aquests respectin el protocol 
establert actualment per a jugadors amb l’entrada per el carrer Sorral del Riu.  



                                    
 
 

 

7. El públic no es pot moure de la grada fins la finalització del partit, excepte per anar al Wc. 

8. No és permès situar‐se en peu a la grada i a la part superior. 

9. El públic únicament podrà asseure’s en els seients marcats amb un gomet, respectant la distancia de dos 
seients buits per cada seient ocupat. 

10. Control WC, i desinfecció després de cada partit de panys de portes, si posteriorment n’hi ha un altre del 
seu club.  

11. Obligatori portar mascareta dins de la instal∙lació i mantenir distància de seguretat.  

12. S’ubicarà als punts d’informació els cartells indicatius amb les normes de seguretat i aforaments..  

13. El club realitzarà recordatori de normes per megafonia d’us de mascareta, distancia seguretat, etc. 

14. El club disposarà en el control d’entrada de cada Mòdul de: 

a. Solució hidroalcohòlica suficient. 

b. Control de temperatura, si el pla sectorial federat o de Consell Esportiu n’obliga. 

c. Llistat de les persones de públic que entren a la instal∙lació, confeccionat per les opcions: 

i. Inscripció per App del Club. 

ii. Llista amb paper a l’entrada elaborada pel tècnic de Control. 

iii. Full individual de responsabilitat que cada Club facilita al públic. 

d. Les dades mínimes que el club entregarà a la direcció del PELL seran: 

i. Nom, cognoms, DNI i telèfon de cada persona que ha entrat. 

ii. Hora d’inici del partit i hora de final del partit.  

iii. Confirmació de la persona conforma ha acceptat les normatives en la seva inscripció. 

e. El  responsable  de  la  instal∙lació  vetllarà  i  custodiarà  els  llistats  del  públic  i  jugadors  que  han 
accedit  a  la  instal∙lació  esportives,  ja  sigui  en  partits  com  en  entrenaments.  Els  posarà  a 
disposició de la direcció del Centre esportiu de forma immediata quan sigui requerit per aquest, 
amb la única finalitat d’atendre el requeriment de Salut pública. 

f. El procediment d’inscripció del CB cornella es realitzarà digitalment: 

i. Enllaç formulari LEB Plata: https://forms.gle/87s2VGmzYitLv1e7A Accés carrer Sorral del Riu. 
ii. Enllaç formulari resta d’equips  CB cornella:https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6 Accés laterals PAV. 
iii. Presencialment equips Barça Voleibol. Porta accés laterals PAV. 

 

15. L’obertura  de  la  grada  de  l’equipament  esportiu  únicament  la  realitzarà  el  club  local  responsable  del 
mòdul  esportiu.  Aquesta  obertura  es  podrà  realitzar  tant  en  entrenaments  com  en  partits.  És 
responsabilitat del club esportiu responsable del Mòdul que utilitza, sobre la circulació i funcionament de 
tot el que succeeixi a les grades; sent obligatori la signatura d’aquest document per part del president o 
persona delega per l’entitat. 

16. El Club local vetllarà pel compliment d’aquesta normativa, sense excloure l’obligació contreta amb el Pla 
Sectorial de l’esport federat o de Consell Esportiu al que s’aculli els equips participants. 

17. La direcció del Parc Esportiu Llobregat es fa responsable de facilitar: 

 L’entrega de l’espai esportiu, vestidors, WC i grades públic desinfectades a primera hora del dia. 

 Facilitarà una taula  a cada club per situar‐la a la porta d’accés de cada mòdul.  

 Marcatge amb gomets dels seients on ÚNICAMENT es pot seure. 

 

Salvador Valls Cuello 

Director 

Àrea social i Esportiva 

Procornellà. 
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