PROTOCOL DE REPRESA DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES I COMPETICIONS DE LA UNIÓ DE
CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA
APROVAT PEL CONSELL DIRECTIU EL 27 D’AGOST DE 2020

NORMATIVA REGULADORA DE LA REPRESA DE LES
ACTIVITAT ESPORTIVES
 Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.
 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.
 El Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya (SGEiAF)

ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PROTOCOL DE LA UNIÓ DE
CONSELLS ESPORTIUS (UCEC)
 El present Protocol és d’aplicació obligatòria en l’àmbit supracomarcal
dels Jocs Esportius.
 Pel que fa a l’àmbit local-comarcal-intercomarcal, en cas de que el
consell esportiu corresponent no s’hagi adherit de forma expressa al
Protocol de la UCEC, els present Protocol es considerarà
recomanació per tal de que el Consell Esportiu, no adherit al Protocol
de la UCEC, elabori i aprovi el seu propi Protocol.
 Tal i com contempla la “RESOLUCIÓ PRE/2095/2015, de 16 de
setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de
la Generalitat de Catalunya”, els àmbits dels Jocs Esportius són els
següents:
“2.4 Àmbits dels JEEC
Els JEEC s'estructuren en dos grans àmbits: l'àmbit local-comarcalintercomarcal, i l'àmbit supracomarcal.
2.4.1 Àmbit local-comarcal-intercomarcal
a) Les actuacions corresponents a aquest àmbit poden ser fases
locals, comarcals o intercomarcals, que seran convocades,
organitzades i executades pels consells esportius, en nom i sota la
supervisió del Consell Català de l’Esport, i amb la coordinació de la
Unió de Consells Esportius de Catalunya.
b) S'entén per fase local la que es circumscriu a un únic terme
municipal; per fase comarcal, la que abasta tots els municipis
corresponents a un consell esportiu, i per fase intercomarcal la que
abasta com a màxim la meitat dels consells esportius de cada àmbit
territorial de l'administració esportiva a Catalunya.
2.4.2 Àmbit supracomarcal
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a) Les actuacions corresponents a aquest àmbit poden ser fases
territorials o nacionals, i es poden fer en les categories que
s’estableixen a l'apartat 2.2.
b) Totes aquestes actuacions tindran en compte el sistema integrat o
paral·lel de puntuació i classificació.
c) Totes les actuacions corresponents a aquest àmbit, seran
convocades i organitzades per la UCEC, en nom i sota la supervisió
del Consell Català de l’Esport, que revisarà que segueixin les
normatives, i que es respectin els aspectes d’aquesta Resolució i els
requisits d’imatge visual de la Secretaria General de l’Esport,
especialment quan es facin en col·laboració amb d’altres entitats o
administracions.”

PRÀCTICA ESPORTIVA. CRITERIS GENERALS
 Es permet el desenvolupament de tota pràctica esportiva, inclosa la
que comporta contacte.
 S’entenen com activitats esportives ¡ competicions, tots aquells
esdeveniments esportius que organitzen els Consells Esportius i al
UCEC.
 Els Consells Esportius i al UCEC prioritzaran 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, així com les indicades
per les autoritats competents i dels titulars de les instal·lacions
esportives.

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS ESPORTIVES
 Per tal que una entitat pugui inscriure els seus esportistes i/o equips a
les activitats i competicions del Consell Esportiu i la UCEC, cal que
els president de l’entitat signi una declaració responsable on hi consti:


La identificació, amb totes les dades necessàries per la seva
localització, de les persones o persona responsable de
l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual
establertes en el Pla Sectorial de represa de l’activitat física i
l’esport del Consell Català de l’Esport, així com a la Resolució
SLT/1429/2020.
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Que la seva entitat és coneixedora del protocol d’activitats del
consell esportiu i de la UCEC i que es comprometen al seu
compliment.



Que els seus equips i grups d’esportistes són grups estables
plenament consolidats per poder participar a les activitats i
competicions.



Que l’entitat està en possessió de la declaració de
responsabilitat de cada esportista on hi consta, que durant els
darrers 14 dies:
 no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la
COVID-19.
 No haver estat positiu de COVID-19.
 No haver conviscut amb persones positives de COVID-19.
 Que no han estat ni han tingut contacte estret amb
persones afectades pel COVID-19.
 El compromís d’informar de qualsevol canvi en el seu
estat de salut per així mantenir actualitzada la seva
vigència.

GRUP ESTABLES
 Es defineix un grup estable com: “el conjunt de persones (esportistes,
tècnics i delegats) que de forma continuada mantinguin contacte
estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi
presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19”.
 Les inscripcions dels esportistes al Consell Esportiu i a la UCEC
s’han de fer per grups estables, on hi consti nominalment cada
membre del grup (esportistes, tècnics i delegats) i s’haurà de
comunicar qualsevol nova incorporació o baixa al grup estable.
 No es podrà inscriure cap esportista que no estigui assignat a un grup
estable per part de l’entitat.
 La formació de grups estables és obligació de les entitats esportives.
 Si un esportista no figura en la inscripció del grup estable
corresponent, aquest no podrà prendre part en les activitats i
competicions del Consell Esportiu i la UCEC.
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ACTIVITATS I COMPETICIONS ESPORTIVES
 Es podran desenvolupar activitats esportives i competicions
competitives 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, Instruccions i
Ordres que siguin dictades per l’autoritat competent en cada moment.
 Els Consells Esportius i les entitats participants
compliran
obligatòriament els protocols establerts pels titulars de les
instal·lacions esportives.
 Atès que no existeix cap limitació de participació ni hi ha cap
diferencia si aquesta és tancada o a l’aire lliure, els Consells
Esportius hauran de mantenir el nivell de prudència i excepcionalitat
del moment. Per tant, tota activitat i competició esportiva haurà
d’evitar la concentració i aglomeració de persones.
 No poden celebrar-se aquells esdeveniments on conflueixi una alta
concentració de persones i no es pugui garantir el distanciament de
seguretat, la traçabilitat i control de cadascuna de les persones
participants.
 L’inici de les activitats i competicions entre grups estables serà a
partir d’un mes després de l’inici del curs escolar.
 Es recomana que totes les activitats i competicions:


S’iniciïn en grups reduïts i estables i el més propers possibles,
d’equips o esportistes en l’esport individual.



Que la celebració de partits, lligues i d’activitats i competicions
d’esport individual es faci setmana sí, setmana no i que els
calendaris d’activitats i competicions s’adeqüin a aquestes
circumstàncies.



Un cop vagi avançant la temporada o curs esportiu i les
condicions sanitàries tinguin una millora, es podran ampliar els
grups i reduir periodicitats d’activitats i competicions a cada
setmana.
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DESENVOLUPAMENT
DE
COMPETICIONS ESPORTIVES

LES

ACTIVITATS

I

TRAÇABILITAT
 Les mesures de traçabilitat que permeten identificar els esportistes,
tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles
contactes de risc, són les següents:


Les inscripcions, nominals i per grups estables fetes a cada
Consell Esportiu.



Les actes dels partits o la relació nominal (actes) de participants
en cas d’esdeveniments i/o trobades d’esport individual.



Les entitats esportives que participin en una activitat o
competició, hauran de presentar, en cadascuna de les
competicions o activitats, un full autentificat pel consell esportiu,
on hi figuri la relació de les persones que formen part dels grups
estables participants.



Només poden prendre part en l’activitat o competició les
persones que figuren en la relació de grup estable.



Els responsables del grups estables participants, mitjançat la
signatura d’un annex a l’acte o a la relació nominal dels
esportistes en cas d’esport individual, hauran de declarar
responsablement que en els darrers 14 dies els esportistes
participants no han tingut cap canvi en la seva declaració
responsable de COVID 19.

ÚS DE MASCARETA
 Els esportistes no hauran de portar mascaretes quan estiguin
realitzant de forma efectiva activitat física. Aquesta exempció també
es farà extensible als tutors de joc i similars.
 Hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es,
tècnics/ques, personal assistent. Es recomana que també la portin els
esportistes que no estiguin realitzant activitat física esportiva
(banqueta o situacions d’espera en cas d’esport individual).
 És obligatori, per tothom, el seu ús en els accessos a instal·lacions,
espais i recintes esportius, vestíbuls, vestidors, ascensors...
ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
 Correspon al titular de la instal·lació, a través del seu Protocol
garantir el requeriments i accions que estableix el “PLA D’ACCIÓ PEL
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DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA”, elaborat pel
Consell Català de l’Esport.
 Els consells esportius, els esportistes, el tècnics, delegats tutors de
joc, públic i altres persones participants en les activitats i
competicions, estaran obligats a complir amb els condicions i els
protocols establerts pels titulars de les instal·lacions esportives.
 Pel que fa a la celebració d’activitats i competicions esportives cal
garantir sempre la no acumulació de persones i el manteniment de la
distància de seguretat.

PROTOCOL PERSONAL DAVANT POSSIBLE POSITIU
 En cas de detectar un possible positiu de COVID cal seguir els
següents passos per part del responsable o responsables COVID de
l’entitat:


Avisar al responsable
corresponent.



El Consell Esportiu serà l’encarregat d’avisar a l’entitat o
entitats, que li consti que hagin tingut contacte en una activitat
i/o competició, en els últims 15 dies amb el grup estable del
possible positiu.



Si es tracta d’una competició on hi participen diferents consells
esportius, el consell esportiu del possible positiu avisarà els
responsables COVID dels altres consells i cada consell avisarà
a les seves entitats.



Tots els grups estables implicats hauran de suspendre els seus
entrenaments i també ho hauran de fer els grups estables que
comparteixin esportistes i persones amb altres grups estables
(responsabilitat de cada entitat).



Cap grup estable implicat no podrà participar en cap activitat ni
competició fins conèixer el diagnòstic mèdic.



L’entitat del grup estable del possible positiu haurà de
comunicar al Consell Esportiu el resultat del diagnòstic mèdic
per donar-lo a conèixer a la resta d’entitats implicades.



En cas de que el resultat mèdic sigui negatiu, es podrà reiniciar
l’activitat amb normalitat.



En cas de que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom
segueixi les indicacions de les autoritats sanitàries.

de

COVID

del

consell

esportiu
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Declaració responsable per a esportistes majors d’edat
En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número];
Declaro responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que
siguin o hagin estat positives.
c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta
malaltia.
2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.
3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb
la Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en
cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del
meu estat als responsables del club..
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser
exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de
l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un
contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les
activitats esportives organitzades per l’entitat esportiva [Nom de l'entitat esportiva],
signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament
de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Signatura

[Localitat], [dia] de [mes] de 2020
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Declaració responsable per a esportistes menors d’edat
En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número]; coma tutor de [Nom i cognoms]
Declaro responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment el meu fill/filla:
a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que
siguin o hagin estat positives.
c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta
malaltia.
2. Que procuraré tenir el calendari del meu fill/filla vacunal actualitzat.
3. Que, en el cas de que el meu fill/filla tingui febre o presenti algun dels símptomes
compatibles amb la Covid-19, m’abstindré de portar el meu fill/filla a la instal·lació
esportiva i no participarà en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar.
Així mateix, informaré del seu estat als responsables del club.
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles el meu
fill/filla pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de
l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un
contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les
activitats esportives organitzades per l’entitat esportiva [Nom de l'entitat esportiva],
signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament
de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Signatura

[Localitat], [dia] de [mes] de 2020
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Declaració responsable entitat
En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número]; coma tutor de [Nom i cognoms],
com a president de l’entitat [Nom], amb NIF [Número].
Declaro responsablement:
1. Que L’entitat, i els/les esportistes i membres de la mateixa, coneixen el protocol
d’activitats i competicions del Consell Esportiu, i es comprometen al seu
compliment.
2. Que els equips i grups d’esportistes de l’entitat són grups estables i que
respectaran el procediment i funcionament per tal que estiguin plenament
consolidats i que informarem al consell esportiu de qualsevol variació del grup
estable.
Entenen que un grup estable és el conjunt de persones (esportistes, tècnics i
delegats) que de forma continuada mantinguin contacte estret en la pràctica
esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de
la COVID-19.
3. Que l’entitat està en possessió de la declaració de responsabilitat de cada
esportista on hi consti:
 Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:


No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.



No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones
que siguin o hagin estat positives.



No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat
positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible
amb aquesta malaltia.

 Que l’esportista, procurarà tenir el calendari vacunal actualitzat.
 Que l’esportista, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes
compatibles amb la Covid-19, s’abstindrà d’accedir a la instal·lació
esportiva i no participarà en cap activitat esportiva que s’hi pugui

9

desenvolupar. Així mateix, l’esportista o el seu tutor informarà del seu
estat als responsables del club.
 Que l’esportista, i si és el cas el seu tutor, ha llegit els protocols de
prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva i el consell
esportiu, i accepta complir responsablement en la seva totalitat les pautes
que hi figuren.

Que Accepta, igualment, que en cas d’incompliment

d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació
esportiva.
 Que l’esportista, si es el cas el seu tutor, coneixen l’obligació d’informar als
responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de
Covid-19 en el seu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els
mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
4. Que les persones responsables de l’entitat de l’aplicació de les mesures
organitzatives i de protecció individual establertes en el Pla Sectorial així com a la
Resolució SLT/1429/2020 són les següents:
- En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número] i telèfon [Número]
- En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número] i telèfon [Número]
- En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número] i telèfon [Número]
- En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número] i telèfon [Número]
- En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número] i telèfon [Número]
Cosa que DECLARO RESPONSABLEMENT al [Localitat], [dia] de [mes] de 2020
Signat [Nom i cognoms] i segell de l’entitat.
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