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CELEBRACIÓ D’ESPECTACLES I ACTIVITATS ESPORTIVES: 

 

1. Es poden realitzar competicions esportives a l’aire lliure o en instal·lacions 

esportives tant obertes com tancades. En qualsevol cas, aquests 

esdeveniments esportius hauran de fer-se sense públic i a porta tancada, i 

donant compliment a les mesures de seguretat i higiene que estableixin les 

autoritats competents 

 

Flexibilització de mesures per a la reobertura d’instal·lacions esportives a 

l’aire lliure, tancades i centres esportius: 

 

2. Es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a 20 persones sense 

contacte físic a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, sempre que no se 

superi el 50 per 44 cent de l’aforament màxim permès. S’haurà de complir 

amb el règim d’accés, torns i neteja establert en l’article 41 de l’Ordre 

SND/399/2020, de 9 de maig. Tot i això, es permet que l’esportista vagi 

acompanyat d’una persona diferent al seu entrenador. 

 

3. Es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones sense 

contacte físic a les instal·lacions i centres esportius coberts, sempre que no 

se superi el 50 per cent de l’aforament màxim permès. S’haurà de complir 

amb el règim d’accés, torns i neteja establert en l’article 42 de l’Ordre 

SND/414/2020, de 16 de maig. Tot i això, es permet que l’esportista vagi 

acompanyat d’una persona diferent al seu entrenador. 

 

4. No caldrà demanar cita prèvia per fer activitat en les instal·lacions a l’aire 

lliure, tancades i centres esportius. Es podran usar vestidors i les zones de 

dutxes, seguint les condicions establertes per les autoritats competents, i en 

la mesura del possible s’hauran de mantenir els dos metres de distància de 

seguretat durant la pràctica esportiva. 

 

Activitats de turisme actiu: 

 

Es podran dur a terme activitats de turisme actiu i de natura per a grups d’un 

màxim de 30 persones. 
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Activitats de lleure destinades a la població infantil i juvenil 

 

Es podran desenvolupar activitats de lleure destinades a la població infantil i 

juvenil, sempre que garanteixin els protocols i les recomanacions d’higiene, 

seguretat i salut establertes per les autoritats competents. 

 

Les activitats de lleure a l’aire lliure hauran de limitar-se al 50% de la capacitat 

màxima habitual, amb un màxim de 200 participants, incloent monitors. En 

el cas que es desenvolupin en espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de 

participants a 1/3 de la capacitat màxima, amb un màxim de 80 participants. 

 

Les activitats s’hauran de realitzar en grups d’un màxim de 10 persones, 

incloent el monitor. 
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FASE REPRESA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DE CATALUNYA 

 

D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de 

l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la 

represa al territori de Catalunya, així com també estableix la Resolució 

SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la Secretaria General de l’Esport i de 

l’Activitat Física ha adoptat les mesures bàsiques de protecció i organitzatives 

per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 

SARS-CoV-2 al sector esportiu. 

 

Per aquest motiu, i per mitjà del present Annex incorporat al PLA D’ACCIÓ 

DEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA aprovat pel comitè tècnic 

del PROCICAT el passat 13 de juny de 2020, passa a descriure’s les mesures 

adoptades, les quals seran recollides a l’instrument jurídic oportú. 

 

Règim jurídic aplicable a les activitats esportives de Catalunya 

 

1. Es permetrà la pràctica esportiva i d’activitat física, tant individual com 

col·lectiva, en qualsevol instal·lació esportiva així com a l’aire lliure en 

els termes establerts en el present, sempre que es garanteixi el  

 

compliment de les distàncies de seguretat i les mesures d’higiene 

previstes en aquest Pla així com aquelles dictades per les autoritats 

competents. 

 

2. Totes les persones practicants d’esport i activitat física, així com els 

titulars de les instal·lacions esportives de Catalunya han de regir-se per 

les normes establertes en aquest Pla i per les que es dictin en el seu 

desplegament. 

 

3. En tot allò no previst en aquesta, serà d’aplicació el que s’estableixi a 

la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten les 

mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 

transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així 
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com aquelles Resolucions i Ordres que siguin dictades per 

l’autoritat competent. 

 

4. Als efectes de la present, deixa de ser aplicable a Catalunya, la 

Resolució de 4 de maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior 

d’Esports, per la qual s’aprova i publica el protocol bàsic d’actuació per 

la tornada als entrenaments i reinici del es competicions federades i 

professionals. 

 

5. El contingut i les disposicions establertes en aquest Pla d’acció pot 

veure’s modificat d’acord amb les condicions epidemiològiques dels 

diferents territoris així com l’evolució de les mateixes condicions. 

 

6. Als efectes del present, per a totes les activitats o instal·lacions 

esportives s’haurà d’identificar una persona responsable de l'aplicació 

de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes en 

el present Pla Sectorial així com a la Resolució SLT/1429/2020. Aquest 

responsable també serà l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas 

que sigui necessari. 
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PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA 

 

CRITERIS GENERALS PER A LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I 

ESPORTIVA ORGANITZADES 

 

1. Es prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i 

esportiva organitzada a instal·lacions a l’aire lliure, en entorns naturals 

i espais urbans practicables expressament habilitats al seu efecte, 

sempre garantint les mesures de distanciament, seguretat i salut 

establertes en el present punt, així com les indicades per les autoritats 

competents. 

 

2. Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es 

preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en 

general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per 

persona. Als efectes del present, aquesta distància haurà 

d’incrementar-se en aquells casos que la intensitat o el tipologia de 

pràctica física o esportiva així ho requereixi, tot seguint les mesures 

publicades per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaci

o-coronavirus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf. 

 

3. En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert 

entre persones, la pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en 

grups estables i permanents. Als efectes del present, s’entendrà com 

a grups estables i permanents, aquells grups d’esportistes que, de 

forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva 

i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de 

la COVID-19 durant el període d’estabilització del grup, és a dir 14 dies. 

En aquest sentit, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 

14 dies del grup de contacte (si no han tingut abans) fins a 

l’estabilització del grup. Tindran consideració de grups estables als 

efectes descrits, els equips, els grups i les parelles d’entrenament que 

per raó d’edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les activitats 

de forma conjunta i continuada en el temps. 

 

http://www.fecdas.cat/
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf


FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930  Sant Adrià de Besòs  

Telèfon: 93 356 05 43 
Fax: 93 356 30 73 

Adreça electrònica: info@fecdas.cat 

 
 
 
 
 

www.fecdas.cat 

 
 

 

 

4. Tota entitat promotora d’activitat esportiva haurà de garantir la 

traçabilitat dels grups estables així com dels esportistes que hi 

participin mitjançant la protocol·lització de les mesures que permetin 

identificar els esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica 

i dels seus possibles contactes de risc. 

 

5. Les persones que participin en activitats esportives organitzades 

hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no 

s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no 

haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin 

estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la 

mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir 

símptomes o haver estat positiu.  

 

6. Serà d’aplicació el present punt a totes aquelles activitats de formació 

no reglada que estiguin vinculades en titulacions de l’àmbit esportiu. 

 

COMPETICIONS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 

 

1. Es podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments 

esportius de caràcter competitiu sempre que es garanteixin les 

mesures de seguretat, higiene i distanciament entre esportistes 

previstes en el punt precedent així com complementàriament dictades 

a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, i aquelles Resolucions i 

Ordres que siguin dictades per l’autoritat competent. 

Serà necessari establir un sistema de sortides i arribades dels 

esportistes participants als esdeveniments i competicions esportives, 

per tal de garantir el compliment de les mesures de seguretat i 

distanciament previstes en el present, així com en la Resolució 

SLT/1429/2020, de 18 de juny. 

 

2. Els esdeveniments i les competicions esportives a l’aire lliure, quan es 

tractin d’espais sectoritzats, podran acollir per sector un màxim de 

2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients 

preassignats, tot fent ús obligatori de mascareta i es porti un registre 

dels assistents. 
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En el cas de celebrar-se en espais tancats, s’hauran d’establir espais 

sectoritzats pel públic, amb control de fluxos d’accés i sortida 

independents, en el total de la instal·lació en cap cas es podrà superar 

el màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en 

seients preassignats, tot fent ús obligatori de mascareta i es porti un 

registre dels assistents. 

 

3. Per a instal·lacions esportives estables amb una capacitat d’aforament 

de públic superior a 5.000 espectadors, els organitzadors hauran de 

garantir una distància de seguretat d’1,5 metres entre espectadors i 

l’espai de 2,5 m2 per espectador. Complementàriament i per tal que la 

competició o esdeveniment esportiu pugui desenvolupar-se, 

prèviament els organitzadors hauran de presentar amb antelació 

suficient a la celebració un Pla específic amb els protocols establerts 

per a la realització de l’esdeveniment concret davant la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat Física per a la seva validació. 

 

4. Tot organitzador de competicions o esdeveniments esportius haurà de 

preveure mesures de circulació de les persones assistents i esportistes 

que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més 

afluència. 

Als efectes del present, no tindran la consideració de públic, aquelles 

persones que per la ubicació de la competició transitin per l’espai 

adjacent sense finalitat de seguir el desenvolupament de la prova o 

competició. 

 

5. Tot organitzador de competició i esdeveniment esportiu haurà 

disposar d’un protocol que vetlli per garantir la traçabilitat dels 

esportistes participants, eviti el de risc de contagi per COVID-19 i 

garanteixi les mesures previstes en el present Pla. Així mateix, les 

persones participants hauran de declarar responsablement que en els 

darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la 

COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones 

que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones 

infectades. 
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ACTIVITATS ESPORTIVES DE LLEURE I TECNIFICACIÓ PER A MENORS DE 

18 ANYS 

 

1. Es permetrà el desenvolupament d’activitats de lleure esportiu, així 

com les concentracions, jornades i estades de tecnificació esportiva 

per a persones menors de 18 anys, sempre que es garanteixi el 

compliment de les mesures establertes en el present document així 

com en el protocol de criteris bàsics per a l’organització de les activitats 

esportives d’estiu per a menors de 18 anys aprovat per la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat Física 

(http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afecta

cio-coronavirus-esport/criteris-basics-activitats-esportives-destiu.pdf)  

així com la normativa aplicable. 

 

2. Complementàriament a les mesures establertes, pel 

desenvolupament de les activitats de lleure esportiu podran 

interactuar fins a 3 grups estables sense que suposi superar així el 

nombre de 30 participants totals. 

 

3. Les activitats de lleure esportiu han de realitzar-se preferentment 

sense ús de mascaretes. Els i les monitores n’han de fer ús quan 

requereixin la proximitat física, i les nenes i nens així com adolescents 

participants, exclusivament en situacions excepcionals en què no es 

pugui mantenir la distància física. 

 

4. Tota entitat organitzadora haurà de garantir la traçabilitat dels grups 

estables així com dels seus participants mitjançant la protocol·lització 

de les mesures que permetin identificar els participants, tenir el 

control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de 

risc. 
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ASSEMBLEES I REUNIONS D’ENTITATS ESPORTIVES 

 

1. Es permetran la celebració d’assemblees generals, tant ordinàries com 

extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya de forma presencial, 

sempre que es garanteixin les mesures de distanciament dictades per les 

autoritats competents, així com no se sobrepassi la concentració de 

persones permesa ni l’aforament igualment establert, sigui en recintes 

tancats com oberts. 

Als efectes del present i per tal de garantir una distància de seguretat de 2,5 

m2 per persona, es facultarà l’assistència a les assemblees de les entitats 

esportives d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan se 

situïn en seients preassignats. En el cas de preveure una participació 

superior, serà necessari obtenir l’autorització de l’administració competent i 

informar a l’administració esportiva de Catalunya. 

 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A LES INSTAL·LACIONS I 

CENTRES ESPORTIUS 

 

1. Es podran desenvolupar activitats esportives en instal·lacions i centres 

esportius de de caràcter individuals com col·lectives sempre que es 

garanteixi la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en 

general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per 

persona. Aquesta distància podrà reduir-se si les persones practicants 

fan ús de mascareta i en els espais tancats es podrà reduir a un mínim 

d’1 metre. 

 

Als efectes del present s’haurà de garantir una ventilació creuada, circulació 

d’aire constant i en funció de la concurrència d’ús, d’acord amb les mesures 

establertes per les autoritats sanitàries 

(https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf), la desinfecció 

i neteja dels implements i materials esportius utilitzats després de cada 

sessió. 
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2. Cada titular de la instal·lació esportiva o centre esportiu haurà garantir 

la pràctica esportiva per a persones vulnerables o sensibles d’acord 

amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries, en condicions 

de seguretat adequades a la pròpia vulnerabilitat. 

 

3. El titular de cada instal·lació esportiva, sense distinció, haurà de 

disposar i actuar d’acord amb un protocol propi que contempli les 

normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja i desinfecció), així com 

mesures de limitació d'accés, d'aforament, d'organització interna i de 

protecció dels practicants, personal tècnic i professionals de la 

instal·lació en base a les mesures dictades per les autoritats sanitàries 

així com l’administració esportiva. 

 

4. Es podran fer ús dels vestidors i de les dutxes de les instal·lacions 

esportives, sense distinció, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per 

persona, tant en espai de dutxa com en el de vestidor mateix. 

 

 

PISCINES PER A L’ÚS ESPORTIU I RECREATIU 

 

1. Es podrà desenvolupar la pràctica física i esportiva de modalitats i 

especialitats aquàtiques a piscines cobertes i descobertes prioritzant 

la pràctica individual en aquelles modalitats així practicades o 

col·lectives tot garantint les mesures de distanciament previstes en 

aquest document. 

Als efectes del present, quan la piscina es divideixi per carrils 

s’habilitarà un sistema d’accés i control que eviti l’acumulació de 

persones i que permeti el compliment de les mesures de 

distanciament establertes en el present. 

 

2. Es podran desenvolupar sessions i cursos per a la iniciació i 

aprenentatge, així com activitats aquàtiques, donant compliment als 

Criteris per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a 

menors de 18 anys i les mesures de distanciament de seguretat 

previstes en el present. 
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3. En el cas de les zones de banys i piscines recreatives, els titulars de la 

instal·lació hauran d’ajustar l’aforament de persones per tal de 

garantir que es respecti la distància física interpersonal de seguretat 

d’1,5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per 

persona. A les zones d’estança dels usuaris en piscines descobertes 

s’haurà de garantir una distància de 4m2 per persona. 

 

Fora del vas de la piscina i en el cas que no es pugui mantenir la 

distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una 

relació i un contacte propers de forma molt habitual, serà obligatori 

l'ús de mascareta. No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 metre 

en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i 

un contacte propers de forma molt habitual. En aquest sentit, s’haurà 

d’establir el sistema d’accés i control abans d’entrar a l’aigua que eviti 

l’acumulació de persones en el mateix vas de la piscina així com el 

temps d’estada a l’aigua i permeti garantir el compliment de les 

mesures de distanciament establertes en el present. 

 

CENTRE D’ALT RENDIMENT I CENTRES DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA 

OFICIAL 

 

1. El Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès tindrà plena 

autonomia en la gestió de la pròpia instal·lació així com la prestació de 

serveis a la mateixa. En qualsevol cas, aquest haurà de disposar i 

actuar d’acord amb un protocol propi que contempli les normes 

bàsiques de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries 

i mesures de limitació d'accés, d'aforament, d'organització interna i de 

protecció dels esportistes, personal tècnic i professionals del Centre. 

Les mesures que s’estableixin pel control i accés a la instal·lació hauran 

de garantir que s’eviti l’acumulació d’esportistes a cada espai de 

pràctica esportiva i que es compleixin amb les mesures de seguretat i 

control sanitàries. 

 

2. Els Centres de tecnificació esportiva oficial hauran de regir-se pel que 

s’estableixi aquest Pla en els punts referits a les instal·lacions 

esportives. 
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MESURES COMUNES DE NETEJA I DESINFECCIÓ PER LES DIFERENTS 

TIPOLOGIES D’INSTAL·LACIONS, ACTIVITATS I SERVEIS 

 

1. D’acord amb la variabilitat de supervivència del coronavirus en les 

superfícies (d’entre 2 hores i 9 dies), cada titular de instal·lació, en el 

propi protocol, establirà un sistema adaptat d’intensificació de neteja 

i desinfecció en funció de l’aforament, la freqüència de trànsit o 

ocupació, els tipus d’activitats, els usos de la instal·lació així com la 

possibilitat de la presència de casos possibles o confirmats de COVID-

19. 

 

2. Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments 

de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles 

(tractaments d’àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, 

superfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, 

emmagatzematge i consum d’aliments i alimentaria (tractaments 

d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre Oficial 

d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP). 

 

3. Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació 

respectarà la seguretat de les persones i el medi. 

 

a. En el cas dels productes neteja i desinfecció en establiments i 

locals de concurrència humana, veure 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-

concurrencia-humana.pdf.  

b. En el cas dels productes de neteja i desinfecció en espais exteriors 

de concurrència humana, veure 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-

concurrencia-humana.pdf.  
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.- ENTRADA EN VIGOR 

 

Aquest Pla entrarà en vigor el 29 de juny de 2020 o el mateix dia de la seva 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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ACTUALITZACIÓ DE DADES PEL CÀLCUL DE L’AFORAMENT 

D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

Aforament per a ús esportiu de les sales 
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Aforament per a us esportiu de les piscines 
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Aforament per a us esportiu de les piscines aire lliure 
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Aforament per a us dels vestidors 
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Aforament per a us dels grades d’espectadors 
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ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES SUBAQUÀTIQUES REPRESA 

COVID-19 

 

Resum Esquemàtic 

 

PERSONES: PARTICIPANTS I MEMBRES ORGANITZACIÓ 

 

1. Enviament mesures de prevenció sanitària a participants i membres 

de l'organització. 

2. Utilització de material propi. Higiene personal de l'equips personals. 

3. Utilització de mascareta + solucions hidroalcòliques + distància de 1,5 

metres (abans i desprès de la competició/activitat) 

4. Control temperatura participants i membres de l'organització. 

5. Declaració responsable de salut sanitària en relació a la COVID-19. 

6. Complir les mesures sanitàries generals marcades pel Departament 

de Salut en el Pla d'acció del desconfinament esportiu a Catalunya 

aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT. 

 

ORGANITZACIÓ COMPETICIÓ 

 

1. Panels i infografies informatives. 

2. Elaborar Pla de contingència sanitari. 

3. Designar un responsable de prevenció de mesures sanitàries. 

4. Complir el protocol de minimització de riscos sanitaris per participants 

i membres de l´organització. 

5. Recollir i custodiar la declaració responsable de salut sanitària en 

relació al COVID-19. 

6. Construir un check-list items a controlar. 

7. Tenir planificat l´espais de circulació. 

8. Complir les mesures de prevenció sanitàries marcades per la COVID-

19. 

9. Tenir controlat la traçabilitat dels participants i membres de 

l´organització. ( nom, email i mòbil, persona de contacte en cas d'avís 

d'emergència) 

10. Complir les mesures sanitàries generals marcades pel Departament 

de Salut en el Pla d´acció del desconfinament esportiu a Catalunya 

aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT. 
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RECOMANACIONS ESPECIFIQUES FECDAS 

 

■ Els atletes, entrenadors, jutges i resta de personal d'organització han de 

mantenir les pautes estrictes de neteja personal, conducta i cura per a evitar 

contagis. 

■ L'obligatorietat de l'ús de màscara i guants vindrà determinada per la 

legislació vigent a cada moment, de qualsevol forma, es recomana el seu ús 

sempre que sigui possible. 

■ Les persones diagnosticades per COVID-19, fins i tot asimptomàtics, que no 

hagin superat la malaltia i que no comptin amb l'alta mèdica, no podran 

iniciar la pràctica esportiva. 

■ Separació física (almenys 2 metres) d'atletes, entrenadors, jutges, 

espectadors i personal de suport. Els espectadors han de seguir les regles de 

distanciament social que sol·liciten les autoritats de salut pública 

competents. 

■ Es recomana que es proveeixi a tots els participants d'informació sobre els 

protocols, mesures de prevenció i control i sobre on trobar més informació. 

■ S'ha de parar esment a aquells grups de població amb més risc de contagi, 

Per aquest motiu, es recomana la no participació d'atletes majors de 65 anys 

(M/F65 d'ara endavant), revisable atesa l'evolució i modificacions de les 

mesures establertes. L'OMS no recomana que persones majors de 65 anys 

prenguin part en els esdeveniments considerats com a “reunions massives”. 

■ Per a qualsevol persona amb historials sanitaris de risc se'ls recomana 

extremar les mesures preventives o fins i tot no participar. 

■ Es recomana que tots els usuaris (atletes, entrenadors, jutges i resta de 

personal) realitzin una vigilància activa dels seus símptomes i duguin a terme 

un registre de la temperatura corporal dues vegades al dia, matí i nit. 

■ Davant qualsevol símptoma o en cas de sospita d'estar infectat, o haver 

estat en contacte amb persones infectades o sota sospita d'estar-ho, s'ha 

d'evitar qualsevol activitat, posant-se en contacte de manera immediata amb 

els serveis sanitaris i seguir totes les seves indicacions. 

■ Es recomana l'ús de màscares, guants, cintes o mocadors per al cabell, així 

com  l'ús d'ulleres, sempre que l'activitat esportiva així ho permeti. S'ha de 

retirar només quan sigui impossible portar-los per a la realització de 

l'activitat esportiva. 
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■ Abans i després dels entrenaments i les competicions és molt important 

rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidro-alcohòlic. Es recomana l'ús 

les solucions hidro-alcohòliques en pots d'ús individual) (temps recomanat: 

30-40 segons), i s'insistirà en la rentada de mans amb aigua i sabó (temps 

recomanat: 40-60 segons). 

■ Portar gel hidro-alcohòlic, i productes per a la neteja i desinfecció del 

material que s'ha utilitzat. 

Els atletes han de responsabilitzar-se individualment de portar guants, 

màscara, una bossa de desinfecció que inclogui tovallola, gel *hidro-

alcohòlic, guants, etc. 

■ S'insisteix en una hidratació més freqüent. Ampolles d'ús individual i 

personalitzades. 

■ En les primeres fases no està permès l'ús de vestuaris. En qualsevol cas, 

s'ha d'evitar en la mesura del possible el seu ús sempre que sigui possible en 

totes les fases de la desescalada. 

■ Per a evitar l'ús de vestuaris, és molt recomanable anar i tornar de 

l'entrenament o la competició amb la mateixa roba. En arribar a l'hotel o zona 

de residència, es recomana rentar tota la roba utilitzada (incloses gorres, 

mocadors per al cabell, etc.), a 60è com a mínim, evitant sacsejar-la. 

■ Es recomana desinfectar el calçat( Aletes/Monoaletes ) utilitzat. 

■ S'ha d'evitar que les motxilles, bosses de sabatilles o bosses d'esport 

puguin estar en contacte amb superfícies no desinfectades, si es produís 

aquest contacte, es recomana rentar-les en la rentadora a un mínim de 60è. 

■ Els atletes no han de compartir material (incloent cronòmetres, 

pulsòmetres, artefactes, o qualsevol altre tipus de material), en cas en aquest 

caś, han de ser desinfectats prèviament. 

■ Els atletes no compartiran begudes, altres aliments, o altres productes, 

inclosos els sanitaris o de primers auxilis. Han d'utilitzar ampolles d'ús 

individual. 

■ S'han de respectar en tot moment els horaris i espais d'entrenament, 

escalfament i/o competició assignats per a cada atleta. 

■ Durant l'activitat es mantindran en tot moment les distàncies de seguretat 

establertes per les autoritats sanitàries. 

■ En la mesura del possible es prioritzarà l'entrenament i les fases 

d'escalfament pre-competició a l'aire lliure i en espais oberts i mantenint una 

distància mínima de separació de 2 m. 
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■ Has d'evitar l'ús del transport públic per a traslladar-te a les competicions i 

entrenaments; prioritza l'ús del vehicle particular (cotxe, moto, bicicleta, etc.) 

sempre que sigui possible. 

■ Si és necessari utilitzar el transport públic, s'han d'extremar les mesures de 

protecció, higiene, ús de màscara i distància social i s'han de complir 

estrictament les normes i protocols establerts per les autoritats sanitàries. 

■ S'han de respectar i complir totes les mesures de seguretat indicades pel 

Ministeri de Sanitat i el propietari de la instal·lació. 
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RESPONSABILITAT INDIVIDUAL 

 

■ La FECDAS es remet a les recomanacions de l'OMS i del Ministeri de 

Sanitat d'acord amb les mesures per a reduir el risc general de transmissió 

d'infeccions respiratòries agudes que s'enumeren a continuació: 

■ Els participants han de tractar de mantenir almenys 2 metres de distància 

amb altres persones, particularment aquells que se senten malament i 

tenen tos o esternuts o poden tenir febre. 

■ Rentada freqüent de mans per part dels participants amb sabó i aigua 

calenta durant 40-60 segons o amb base d'alcohol (en almenys 65-70%) 

fregarles mans durant 30-40 segons; 

■ Les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda han de 

practicar l'etiqueta de la tos (mantingui una distància d'almenys dos metres, 

cobreixi la tos i els esternuts amb mocadors d'un sol ús o roba i renti's les 

mans). 

■ Eviti donar la mà o abraçar-se. 

■ Evitar l'ús de sales de vapor o sauna. 

■ Eviti tocar-se la boca, el nas o els ulls. 

■ Qualsevol persona que se senti mal (és a dir, febre, tos, etc…) ha de 

quedar-se a casa  i mantenir-se allunyat del treball, l'escola o les multituds 

fins que es resolguin els símptomes. Mantingui's allunyat de la competició i 

dels entrenaments quan estigui malalt! 

■ En cas de símptomes suggestius de malaltia respiratòria aguda abans, 

durant o després del viatge, es recomana als atletes que sol·licitin atenció 

mèdica. 

■ Com a recordatori general, també és important que cada atleta, 

entrenador i oficial d'equip conegui les indicacions i recomanacions 

indicades per aquesta Federació.  
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MESURES GENERALS DE CONTROL 

 

■ Els atletes que competeixen en una competició d'atletisme han de controlar 

el seu estat de salut de manera contínua (incloent prendre la seva 

temperatura i controlar qualsevol símptoma) des de 14 dies abans i durant 

la competició. 

■ Es recomana que el personal mèdic del club, federació o el particular de 

cada atleta que vagi a participar en una competició nacional o internacional, 

controli diàriament l'estat de salut dels seus atletes. 

■ Es recomana la realització de controls de salut previs al viatge i previs a la 

competició per a tots els atletes inscrits i el personal de l'organització a fi de 

garantir la identificació d'aquelles persones amb possibles riscos addicionals. 

■ El requisit o no del certificat mèdic previ a la participació o viatge d'un atleta 

està vinculat a les normes de les autoritats nacionals i autonòmiques per a 

determinar qualsevol documentació mèdica o de salut necessària per als 

atletes. Això és una cosa que les autoritats sanitàries locals i la federació 

responsable de l'organització de cada competició han de determinar. 

■ S'ha de considerar si les autoritats sanitàries competents exigeixen un 

certificat mèdic previ al viatge per a un atleta estranger inscrit per a 

participar. 

■ Es recomana la realització de qüestionaris de control per a tots els 

participants i personal involucrat en la competició. 
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MESURES SANITÀRIES 

 

■ Els desinfectants i mocadors de mans a base d'alcohol i sabó o aigua han 

de ser accessibles en totes les àrees comunes i especialment en les àrees de 

tractament mèdic. 

■ S'ha d'assegurar la disponibilitat de termòmetres (per exemple, infrarojos) 

per a verificar totes les temperatures de les persones acreditades. 

■ En el cas que un organitzador localitzi a una persona que emmalalteixi o se 

sospiti que està malalta durant la competició o l'esdeveniment: 

■ Amb anterioritat a la celebració de la competició, es disposarà una sala o 

zona d'aïllament per a la seva valoració i atenció pel responsable mèdic. 

■ Per a això es recomana que l'organitzador juntament amb les autoritats 

sanitàries, determinin amb antelació suficient a la celebració de la competició 

el lloc més adequat per a atendre i aïllar a una persona diagnosticada amb 

possibles símptomes de COVID-19. 

■ L'àrea d'aïllament ha d'estar equipada amb els subministraments 

necessaris per a facilitar les mesures de protecció i d'higiene requerida. 

■ El personal mèdic que atén les persones sospitoses ha d'estar equipada 

amb EPI´s. Posteriorment, es procedirà a neteja i desinfecció de la zona i el 

material reutilitzable després de cada ús. 

■ S'ha de determinar com es notificarà a totes les autoritats competents i 

parts implicades en el cas que una persona present símptomes compatibles 

amb el COVID-19. 

■ S'ha de predeterminar els contactes d'emergències sanitàries amb les 

autoritats locals. 
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COMUNICACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

 

■ És important que es comuniqui prèviament a tot el personal de 

l'organització, participants i espectadors totes les disposicions vigents a 

través de les xarxes socials, llocs web i els canals de comunicació de 

l'organització. 

■ Mostrar avisos i advertiments sanitaris en la seu de competició, hotels, 

oficines de l'organització, vehicles oficials i rutes d'accés, informant i 

recomanant que s'extremin les mesures d'higiene personal, incloent consells 

sobre la rentada de mans i minimitzant el contacte físic. 

■ Utilitzar les pantalles i la megafonia per a la difusió de les mesures d'obligat 

compliment i recomanacions. 

■ Els organitzadors han de desenvolupar una estratègia de comunicació de 

riscos per a COVID-19 abans de la competició. 

■ Els organitzadors han de designar a la/s persona/s designada/s per a dirigir 

les activitats dels mitjans de comunicació i perquè s'encarreguin 

d'administrar totes les comunicacions. 
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MODELS 

 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
En/Na [nom i cognoms], major d’edat i proveït amb DNI [número], amb domicili a 
[adreça] i Llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Catalana de 
[modalitat]; comparec i com millor procedeixi 
 

DECLARO RESPONSABLEMENT 
 

Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva  persona cap de les 
següents circumstàncies: 
 

• Presentar problemes respiratoris, febre i tos. 

• Haver estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb 

simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 

14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.  

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva 
finalitat és adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació 
del virus. En complimentar el present document, el sotasignat atorga el 
consentiment exprés perquè la Federació tracti aquestes dades des del punt de 
vista mèdic i preventiu.  
Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les 
mesures específiques de protecció i higiene adoptades la Federació Catalana de 
[modalitat] pel correcte desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança 
de les quals és obligatòria en l’activitat organitzada per la mateixa Federació o 
pels seus clubs afiliats. El compliment de les mesures esmentades és 
responsabilitat individual de cadascun dels participants, amb total indemnitat de 
la Federació o el club organitzador dels contagis que en el seu cas es poguessin 
produir. 
I per a que així consti als efectes oportuns, 
 

SIGNO 
 

A ....., el....... de ........ de ........ 
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MODEL BÀSIC DE REGISTRE PER LA TRAÇABILITAT DE PARTICIPANTS EN 

ACTIVITAT ESPORTIVA 

 

 

Tipus d’activitat  

Organitzador  

Ubicació  

Data  

 

Participants  

1

  

Nom i cognoms  
Llicència  
Club  
Dades de 

contacte 
 

2 Nom i cognoms  
Llicència   
Club  
Dades de 

contacte 
 

3 Nom i cognoms  
Llicència  
Club   
Dades de 

contacte 
 

4  Nom i cognoms   
Llicència  
Club  
Dades de 

contacte 
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Annex 1 

QÜESTIONARI DE SALUT COVID-19 

Aquest és un qüestionari per a conèixer el teu estat de salut actual respecte 

a la malaltia produïda pel CORONAVIRUS COVID-19, és fonamental i d'accés 

únicament per als professionals sanitaris. 

Nom: ____________________________________________________________________ 

Especialitat: ________________________________________________________________ 

Prova: _____________________________________________________________________ 

Categoria:___________________________________________________________________ 

A. Has patit COVID-19 o una altra malaltia durant els últims 4 mesos? 

Sí/no 

B. On i qui t'ha atès? Centre: 

_____________________________________________________________________ 

Especialista: _________________________________________________________________ 

1. Durant aquest període de confinament, has tingut algun dels següents 

símptomes? 

■ FEBRE: sí/no: ______ 

■ TOS SECA: sí/no: ______ 

■ DIFICULTAT RESPIRATÒRIA: sí/no: _______ 

■ MAL DE CAP: sí/no: ______ 

■ GASTROENTERITIS: sí/no: ______ 

■ PÈRDUA DE SABOR: sí/no: ______ 

■ PÈRDUA D'OLOR: sí/no: ______ 

■ CANSAMENT GENERALITZAT: sí/no: ______ 

■ DOLOR MUSCULAR MARCAT: sí/no: ______ 

 

2. T'han fet algun Test de confirmació del Covid-19? sí/no: ______ 

 

3. Quin? 

■ *PCR: sí/no: ______ resultat: ______ 

■ TEST D'ANTIGÈNICS: sí/no: ______ resultat: ______ 

■ TEST D'IMMUNOGLOBULINES: sí/no: ______ resultat: ______ 
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4. Has necessitat assistència mèdica a causa del Covid-19? 

■ TELEFÒNICA: sí/no: ______ 

■ AMBULATÒRIA: sí/no: ______ 

 

■ HOSPITALÀRIA: sí/no: ______ 

■ UCI: sí/no: ______ 

5. Quin tractament has rebut? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Alguna persona que convisqui amb tu ha patit la malaltia o algun dels 

símptomes esmentats amb anterioritat? sí/no: ______ 

7. En cas afirmatiu, vas fer quarantena? sí/no: ______ 

8. Et trobes en aquests moments bé de salut? sí/no: ______ 

9. En cas que hagis marcat no, descriu els símptomes que tens: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Formular/respondre les següents preguntes fent referència al moment 

actual i als 14 dies previs al moment en què es realitzen les preguntes: 

■ Estat general: - Com et trobes en general? resposta: 

_____________________________________________________________________________ 

■ Febre i/o esgarrifances - Superior a 37,5 °C i si reapareix: sí/no: 

■ Tos, expectoració (arrenques mucositat), hemoptisi (sang en tossir) - seca, 

persistent, amb esput, amb sang sí/no: ______ 

■ Treball respiratori o respiració accelerada - Des de quan, associada o no al 

moviment, d'inici brusc, si ha millorat sí/no: ______ resposta: _______ 

___________________ 

■ Diarrea i vòmits - número i consistència: sí/no: ______ 

Resposta: ___________________________________________________________________ 

■ Miàlgies (dolors musculars) i artràlgies (dolors articulars) - localitzades i 

erràtiques (en diferents localitzacions) sí/no: ______ 

■ Dolor pleurític (localitzat entre la pell i el pulmó) – de caràcter punxant en 

el pit, augmenta en respirar, des de quan el té: sí/no: __________ resposta: 
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■ Astènia (cansament generalitzat), anorèxia mancada d'apetit), *onicofàgia 

(dolor en la faringe i cap a les oïdes), cefalea (mal de cap) – des de quan: sí/no: 

_______Resposta:_____________________________________________________________ 

■ Anòsmia (pèrdua o alteració de l'olfacte) o agèusia (pèrdua o alteració del 

gust): sí/no:__________ 

■ Erupció cutània /granellada en la pell), eritema en la pell (pell enrogida) o 

altres manifestacions dèrmiques: sí/no: __________ 

Alguna afectació bucal o odontològica durant aquest període: sí/no: _________ 

Constants Vitals (si és possible que se les prengui cadascun) 

■ FC – Freqüència cardíaca: resultat: 

■ TA – Pressió arterial: resultat: 

■ FR – Freqüència respiratòria: resultat: 

■ Tª – Temperatura corporal: resultat: 

■ Sat02 – Saturació d'oxigen, presa amb pulsioxímetre: resultat: 
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