Temporada 2020/21
CIRCULAR NÚM. 43
PRESÈNCIA DE PÚBLIC A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
De conformitat amb la 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, que ha entrat en vigor en data 15/03/21, les
competicions esportives es poden desenvolupar amb presència de públic sempre que es
compleixin les següent condicions:
-

-

En les instal·lacions a l’aire lliure, l’aforament màxim ha de ser del 50% de l’autoritzat,
i un nombre màxim de 1.000 persones.
En espais tancats, l’aforament màxim ha de ser del 30% de l’autoritzat, i un nombre
màxim de 500 persones, tot i que si es compleixen els requeriments especials de
ventilació i control d’aglomeracions que s’estableixen als annexos 1 i 2 de l’esmentada
resolució, el nombre màxim de persones permeses serà de 1.000, sempre que es
respecti el 30% de l’aforament.
La disposició del públic s’ha de fer respectant les directrius establertes tant en el Pla
d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya com en el Protocol per a minimitzar
el risc de contagi de COVID-19 en les competicions de futbol, i sempre amb seient
preassignat.

A aquests efectes, us adjuntem a la present circular l’indicat Protocol de l’FCF amb la inclusió
de la corresponent actualització en matèria de públic.
Les disposicions indicades són d’aplicació també a les competicions de caràcter estatal no
professional, però no així a les competicions professionals, les quals s’han de continuar
celebrant sense presència de públic d’acord amb la seva normativa específica.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.

Oriol
Camacho
Martí

Firmado
digitalmente por
Oriol Camacho Martí
Fecha: 2021.03.15
17:06:45 +01'00'

Oriol Camacho i Martí
SECRETARI GENERAL

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

