
a partir del 20/09/2021

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA VESTIDORS PÚBLIC/ESPECTADOR

ENTRENAMENTS SI* SI# NO

PARTITS AMISTOSOS SI* SI*** SI****

PARTITS OFICIALS/COMPETICIONS SI* SI*** SI****

Públic/Espectador Màxim Grada Màxim IEM 1

70% màxim 280 pax màxim 310 pax

70% màxim 280 pax màxim 310 pax

70% màxim 560 pax màxim 590 pax

70% màxim 560 pax màxim 590 pax

70% 0 pax màxim 8 pax

Públic/Espectador Màxim Grada Màxim IEM 1

70% màxim 140 pax màxim  170 pax2

70% màxim 280 pax màxim 140 pax

70% màxim 40 pax màxim 64 pax

1 - aforament màxim simultani
2 - Futbol-7: 1 partit (1/2 camp)

Aforament Vestidor1 Aforament dutxes1

Pav-1: vestidors 1 a 6 7 3
Pav-1: àrbitres 1 1 1
Pav-1: àrbitres 2 1 1

Pav-2: vestidors 1 a 4 7 3
Pav-2: àrbitres 1 1 1

Camp1-2: vestidors 1 a 12 9 4
Camp1-2: àrbitres 1 1 1
Camp1-2: àrbitres 2 1 1
Camp1-2: àrbitres 3 1 1
Camp1-2: àrbitres 4 1 1
Camp 3: vestidors 1 a 6 7 3
Camp 3: àrbitres 1 1 1

PPC: vestidors 1 a 4 4 3
PPC: àrbitres 1 1 1

1 - aforament màxim simultani

*Disponible instal·lació esportiva amb accés controlat per part de les entitats (Responsable ins/equip/activitat segons formulari presentat.)

**Excepte equips sènior amb desplaçament superior a 45 minuts.

***Segons els següents criteris:

L'Ajuntament de Cambrils, com a gestor de les instal·lacions esportives municipals, no pot garantir l'ús de vestidors per tots els partits. És per això que en els 
plannings, hi anirà reflexat el número de vestidor. 0 indica que no disposa de vestidors.

****Es permetrà l'accès de públic/espectador sempre i quan l'entitat pugui garantir l'aforament segons taula adjunta. L'entitat haurà de disposar dels recursos 
humans i materials per garantir en tot moment: l'aforament, l'accès amb mascareta, distància mínima d'1,5m, registre de persones (traçabilitat), rentat de mans, 
etc.... Els accessos del públic/espectador seran diferenciats dels esportistes segons plànols adjunts. 

Tots aquests criteris poden ser modificats en qualsevol moment segons estat de la pandèmia, essent reduïts o ampliats. 

AFORAMENTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

AFORAMENTS VESTIDORS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

_Lliga territorial esport base fins a juvenil: sense ús de vestidors.
_Lliga autonòmica/nacional/territorial sèniors: amb ús de vestidors (sempre que la instal·lació i el nombre de partits ho permetin)
_Equips visitants amb desplaçament superior a 45 minuts (sempre que la instal·lació i el nombre de partits ho permetin)

Futbol 7: 10-15 jugadors/staff per equip

Futbol 11: 15-20 jugadors/staff per equip 

Els partits/competicions oficials tenen preferència vers la resta d'entrenaments i partits amistosos.
No es permès l'accès de públic/espectador als centres educatius utilitzats per la pràctica esportiva.

Carpa Coberta: 8-12 jugadors/staff per equip 

En tots casos es permet un màxim de 6 directius/delegats per equip/club.

Sala Tennis Taula: 8 jugadors/staff 

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL

Jugadors/Esportistes

Camps C-1/C-2/C-3: 

PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS

Jugadors/Esportistes

Pavelló 1: 10-15 jugadors/staff per equip 

Pavelló 2: 10-15 jugadors/staff per equip 

Pavelló 2 Competició Patinatge:  Segons Protocol FCP

Pavelló 1 TERÇOS: 10-15 jugadors/staff per equip 

# Es permet l'ús de vestidors per entrenaments, en funció disponibilitat, per aquells equips que entrenen a darrera hora, és a dir, equips que entrenin a les 20.00h 
al camp de futbol i equips que entrenin a les 21.15-22.15h al palau d'esports. La resta d'equips i/o franges horàries segueixen sense poder fer ús de vestidor.

Aquestes criteris poden ser modificats per les entitats en quan siguin més restrictives. Exemple: una entitat pot decidir no tenir públic/espectador per diversos 
motius o no fer ús de vestidors pels seus equips.


