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PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LES COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ 

AÈRIA CATALANA EN SITUACIÓ DE VIGILÀNCIA SANITÀRIA PER LA COVID-19 

 

 

 

V.2 -  03 d’octubre de 2020 

 

 

 

De conformitat amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya 

presentat per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i aprovat pel 

PROCICAT, a l’objecte d’establir un marc de protecció per a la salut de les persones 

que participin i assisteixin als esdeveniments o competicions oficials de la Federació 

Aèria Catalana (FAC), s’ha acordat aprovar el següent protocol: 

 

1. Consideracions generals. 

 

1.1. Tots els esdeveniments o competicions que formin part del calendari oficial 

de la FAC hauran de complir el protocol establert a aquest efecte, el qual 

inclou mesures d’higiene i distanciament, així com qualssevol altres que 

siguin establertes per les autoritats competents a cada moment.  

 

1.2. El nombre màxim d’espectadors/es als esdeveniments o competicions de la 

FAC serà el que a cada moment es trobi establert per l’autoritat competent. 

Es durà a terme un estricte control del nombre de persones assistents que, 

en cap cas, superarà el màxim permès. El càlcul del nombre màxim 

d’espectadors serà determinat d’acord amb l’aforament de la instal·lació 

on es dugui a terme l’esdeveniment o competició, sobre el qual s’haurà 

d’aplicar el percentatge (%) màxim autoritzat a cada moment i regió 

sanitària. 

 

 

2. Mesures d’higiene i distanciament implementades en els esdeveniments o 

competicions de la FAC en relació amb els/les espectadors/es. 

 

2.1. S'informarà a través dels canals de comunicació habituals dels clubs (web, 

xarxes socials, etcètera) sobre l'obligatorietat de complir les regles i protocols 

establerts. Es farà especial èmfasi en l'obligatorietat de no assistir a un 

esdeveniment o competició en aquells casos en què la persona que 

pretengués fer-ho presenti qualsevol símptoma compatible amb un contagi 
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de la COVID-19 o pogués haver tingut un contacte directe1 amb qui estigués 

presentant símptomes de contagi. 

 

2.2. Es recomana que els desplaçaments es facin de forma individual o 

exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran els desplaçaments 

col·lectius, o en cas que aquests es duguin a terme, s’haurà de fer ús 

individual de les mascaretes.  

 

2.3. En els accessos a la instal·lació esportiva s’exposaran les normes i criteris que 

seran aplicables per assistir i romandre als esdeveniments o competicions de 

la  

FAC. 

 

2.4. Per a accedir a la instal·lació cada espectador/a haurà de facilitar les seves 

dades de contacte a l’organitzador per al registre de les persones assistents 

que garanteixi la traçabilitat del grup. Tanmateix, haurà de signar i entregar 

una declaració responsable conforme no presenta símptomes de la COVID-

19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període 

de quarantena escaient. La declaració responsable també haurà 

d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha 

viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament 

anteriors al de la signatura del document. 

 

2.5. Per a l'accés i sortida de la instal·lació esportiva, sempre que sigui possible, 

s'habilitaran diverses portes d'entrada i sortida. En qualsevol cas, se 

senyalitzaran línies de separació a terra per a respectar la distància de 

seguretat entre els assistents a l’objecte d'evitar la formació 

d’aglomeracions. 

 

2.6. Al costat de cada accés, es col·locarà un dispensador de solució 

hidroalcohòlica per a l’ús exclusiu dels assistents a l’esdeveniment o 

competició. Igualment, dispensadors de solució hidroalcohòlica seran 

ubicats als lavabos i als locals d’hostaleria de la instal·lació. Els lavabos, en 

els quals hi haurà aigua i sabó, seran accessibles tant per a persones 

treballadores o voluntàries de l’organitzador com per a espectadors/es. En 

la mesura que sigui possible, en els lavabos s’instal·laran cubells 

d’escombraries amb tapa i pedal. 

 

2.7. El personal de la organització podrà prendre la temperatura a les persones 

assistents a l’esdeveniment o competició, impedint accedir o romandre a la 

instal·lació a qui tingui una temperatura corporal que superi els valors de 

seguretat establerts per les autoritats sanitàries.  

 
1 Criteris generals per a considerar que s'ha tingut contacte directe amb una persona contagiada: haver estat al 

mateix lloc que un cas possible, probable o confirmat, mentre el cas presentava símptomes, a una distància menor 

de 2 metres, o haver compartit el mateix espai tancat (sala, recinte esportiu, habitació, vehicles, embarcació, 

etcètera) amb una persona contagiada, probable o possible, durant més de 15 minuts continuats mentre el cas 

presentés símptomes. 
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2.8. Per a accedir i romandre a la instal·lació esportiva serà obligatori en tot 

moment l'ús de la mascareta. Únicament en els supòsits que s'estableixen a 

continuació quedarà dispensada: 

 

a) Les persones menors de 6 anys. 

b) Les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat 

respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la 

mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o 

dependència, no disposin d’autonomia per a posar-se o treure’s la 

mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin 

inviable la seva utilització. 

c) Els esportistes en el moment d’iniciar l’activitat esportiva. 

 

2.9. A cada esdeveniment o competició de la FAC es nomenarà per part del 

seu organitzador una persona encarregada de verificar el compliment del 

protocol de seguretat, així com la normativa sanitària aplicable a cada 

moment. A més a més, es disposarà de personal auxiliar que, respectant 

igualment les mesures, vetllarà pel compliment de les normes i protocols 

establerts. 

 

2.10. El responsable del compliment del protocol supervisarà el flux de trànsit en 

els accessos i les sortides de la instal·lació. S’emprarà una senyalització amb 

fletxes indicatives des de l’accés fins a les grades o seients i fins a la sortida 

del recinte. Es podran col·locar elements de separació delimitadors de les 

zones de trànsit per a l’entrada i sortida (cintes, tanques, etcètera), sempre 

que no comprometin altres normes de seguretat en matèria d’espectacles 

públics. 

 

2.11. Cada espectador/a haurà d'ocupar la localitat o espai que expressament 

sigui indicada pel personal de l’organitzador. En tot moment es preservarà 

la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres. 

 

2.12. A les zones destinades a hostaleria situades dins la instal·lació esportiva es 

respectaran les mesures que, amb caràcter general, siguin fixades per a 

aquest tipus d'establiments i activitats. 

 

2.13. Amb anterioritat a la celebració de cada esdeveniment o competició de la 

FAC es procedirà a una neteja i desinfecció de les instal·lacions, incloent els 

vestuaris, que es reforçarà durant el seu desenvolupament. A les 

instal·lacions cobertes, s'augmentarà la ventilació natural i mecànica amb 

la finalitat d'afavorir la renovació de l'aire en el seu interior. 
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3. Mesures de protecció per a esportistes, personal tècnic dels clubs, àrbitres i 

treballadors o voluntaris dels organitzadors. 

 

3.1. Els clubs realitzaran el control del seu personal i, en particular, vetllaran per 

comprovar en tot moment que no presenten símptomes que puguin ser 

compatibles amb un eventual contagi de la COVID-19. A aquests efectes, 

s’entén per personal tècnic dels clubs els treballadors o voluntaris d’aquest 

que tinguin contacte directe amb els esportistes (entrenadors, monitors, 

etcètera). 

 

3.2. El personal tècnic dels clubs, els àrbitres i els treballadors o voluntaris de 

l’organitzador hauran de fer ús en tot moment de la mascareta.  

 

3.3. Es recomana que els desplaçaments dels esportistes, dels àrbitres, del 

personal tècnic dels clubs i dels treballadors o voluntaris de l’organitzador es 

facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. 

S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, o en cas 

que aquests es duguin a terme, s’haurà de fer ús individual de les 

mascaretes.  

 

3.4. Cada esportista, àrbitre, tècnic, treballador o voluntari facilitarà les seves 

dades de contacte a l’organitzador per al registre dels participants que 

garanteixi la traçabilitat dels grups. Tanmateix, haurà de signar i entregar a 

l’organitzador una declaració responsable conforme no presenta 

símptomes de la COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que 

ha superat el període de quarantena escaient. La declaració responsable 

també haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones 

infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies 

immediatament anteriors al de la signatura del document. 

 

3.5. L’organitzador de l’esdeveniment o competició guardarà el registre 

d’assistents i participants així com les declaracions responsables aportades 

per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà 

a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a 

conseqüència de positius per contagi de la COVID-19. 

 

3.6. Sempre que sigui possible, els esportistes, àrbitres, tècnics i treballadors o 

voluntaris de l’organitzador arribaran a la instal·lació esportiva vestits amb la 

indumentària corresponent, procurant evitar l’ús de vestidors. Si l’anterior no 

fos possible, s’haurà de fer ús de la mascareta també en el vestidor, caldrà 

respectar en tot moment la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 

metres i estarà prohibit caminar descalç. Tanmateix, s’evitarà compartir 

qualsevol tipus de material o utensili en els vestuaris (tisores, esparadrap, 

tovalloles, sabons, etcètera). 

 

3.7. El material i l’equipament esportiu haurà de desinfectar-se abans del seu ús, 

d’acord amb les instruccions acordades i publicades pel departament 

competent, i en especial per les autoritats sanitàries. 
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3.8. Cada esportista mantindrà els seus materials i utensilis personals a la seva 

bossa, amb una utilització individual, incloent el material d’avituallament 

que sigui necessari per l’activitat. En cap cas es podran compartir elements 

que puguin comportar un risc de contagi (bidons, ampolles, tovalloles, roba 

esportiva, etcètera). 

 

3.9. Els esportistes han de fer ús de la mascareta fins al moment de realitzar les 

tasques d’escalfament i iniciar l’activitat esportiva, excepte aquells 

esportistes que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que 

pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva 

situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a 

treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin 

inviable la seva utilització.  

 

 

 

 

 

Federació Aèria Catalana, Barcelona 03 d’octubre 2020 


