
 
 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE SUSPENSIÓ 

En cas de suspendre la jornada, es seguirà el protocol següent:  

 1. Suspensió abans d’inici de les activitats:  

a) La decisió es prendrà, en cada seu, 1 hora abans segons la valoració del 

responsable municipal o de la jornada esportiva. 

b) Es farà la notificació al personal d’atenció al públic de cada instal·lació per 

poder informar a qui es pugui presentar o trucar. En cas de no haver-hi 

responsable s’indicarà amb un cartell visible que la jornada ha estat suspesa 

per condicions climatològiques. 

c) Es trucarà al responsable del CEBLLOB (609.02.47.84) i als delegats de les 

entitats dels equips participants (segons llistat facilitat pel CEBLLOB) per avisar 

de la suspensió.  

d) En cas de seu amb diferents torns es suspendrà cada franja horària 

independentment de la resta per si les condicions varien durant el matí.  

  

2. Suspensió durant el desenvolupament de les activitats  

a) La decisió es prendrà segons la valoració del responsable municipal o de la 

jornada esportiva de forma consensuada amb les entitats presents.  

b) Es comunicarà a tots els participants que estiguin realitzant l’activitat. 

c) En cas de seu amb diferents torns es suspendrà cada franja horària 

independentment de la resta per si les condicions varien durant el matí.  En cas 

de suspendre un torn posterior, es farà amb antelació d’una hora de l’inici de 

les activitats per evitar el desplaçament de les famílies. S’anirà informant al 

CEBLLOB i als delegats de les entitats que es vegin afectades. 

  



 
 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE SUSPENSIÓ - GAVÀ 

Degut a les característiques organitzatives especials d’aquesta jornada: volum de 
participants, tipus d’instal·lació (amb gespa natural) i ocupació d’altres instal·lacions 
esportives municipals, a l’ajuntament de Gavà s’aplica un protocol d’actuació específic 
en cas de suspensió per motius meteorològics. 
 
En cas de suspendre la jornada, es seguirà el protocol següent: 
 

1. Suspensió abans d’inici de les activitats: 
a) La decisió es prendrà 1 hora abans, es a dir, a les 8 del matí. La decisió 

es prendrà conjuntament entre el director tècnic del Departament 
d’Esports i el responsable de manteniment de les instal·lacions 
esportives. 

b) Es farà la notificació al personal d’atenció al públic de l’Estadi la Bòbila i 
Nova Piscina per a que puguin informar a les persones que puguin 
trucar. (telèfon 93 633 35 40) 

c) Es trucarà al responsable del CEBLLOB i als delegats de les entitats dels 
equips participants (segons llistat facilitat pel CEBLLOB) per avisar de la 
suspensió. 

d) La jornada quedarà anul·lada completament, es a dir els tres torns 
d’activitats, el de les 9h, el de les 10.30h i el de les 12h. 

e) No es farà cap tipus d’activitat ni es traslladarà a una altra instal·lació. 
 
2. Suspensió durant el desenvolupament de les activitats 

a) La decisió es prendrà conjuntament entre el director tècnic del 
Departament d’Esports i el responsable de manteniment de les 
instal·lacions esportives. 

b) Es comunicarà per megafonia a tots els participants que estiguin 
realitzant l’activitat i es parlarà amb els responsables dels diferents 
equips. 

c) La resta de jornada NO quedarà anul·lada totalment, es valorarà el 
desenvolupament de la resta de torns en funció de les condicions. 

d) En cas d’ajornar un o més torn, es farà amb antelació d’una hora de 
l’inici de les activitats de cada torn per evitar el desplaçament de les 
famílies. Es a dir, la decisió d’anular el segon torn (el de 10.30 a 11.30h) 
es prendria a les 9.30h., i del tercer torn (el de 12 a 13h) es prendria a 
les 11h. 

e) S’anirà informant al CEBLLOB i als delegats de les entitats que es vegin 
afectades. 

 


