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ESPORTS D’ASSOCIACIÓ 

Amb l’objectiu d’afavorir la creació d’equips o la participació de tots/es els/les 

esportistes, es permetrà la participació d’esportistes d’una categoria en equips 

d’una categoria immediatament superior, sense perdre la seva categoria 

Situació COVID-19 

-En el supòsit que un/a esportista hagi de jugar en dos equips de diferent 

categoria, aquest/a haurà d’estar inscrits/des en els dos grups estables, en el 

del seu equip i en l’equip que donarà suport. Es recomana evitar al màxim 

aquestes situacions i configurar els grups el més estables possibles i amb menys 

contactes entre equips diferents de la mateixa entitat 

 

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
Situació COVID-19 
 
- Per tal que una entitat pugui inscriure els/les seus/ves esportistes i/o equips a 
les activitats i competicions del Consell Esportiu i la UCEC, cal que el/la 
president/a de l’entitat signi una declaració responsable on hi consti: 
 
a) 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. 
 
b) Que la seva entitat és coneixedora del protocol d’activitats del consell 
esportiu i de la UCEC i que es comprometen al seu compliment. 
 
c) Que els seus equips i grups d’esportistes són grups estables plenament 
consolidats per poder participar a les activitats i competicions. 
 
d) Que l’entitat està en possessió de la declaració de responsabilitat de cada 
esportista on hi consta, que durant els darrers 14 dies: 
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- 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.                                                                                                                          

e) El compromís d’informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per així 

mantenir actualitzada la seva vigència. Aquests documents es faran arribar als 

centres educatius/entitats. 

 

GRUPS ESTABLES 

Situació COVID-19 

- Es defineix un grup estable com: “el conjunt de persones (esportistes, tècnics i 

delegats/des) 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/les 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/des) 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/a esportista no figura en la inscripció del grup estable corresponent, 

aquest/a no podrà prendre part en les activitats i competicions del Consell 

Esportiu i la UCEC. 

- No podrà participar a l’activitat cap esportista que no hagi estat inscrit al Zenit 

amb 14 o més dies d’antelació a la data de l’encontre.  
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MASCARETES 

Situació COVID-19 

- Els/les 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... 

 

PROTOCOL PERSONAL DAVANT POSSIBLE POSITIU 

Situació COVID-19 

- En cas de detectar un possible positiu de COVID cal seguir els següents passos 

per part del/la responsable o responsables COVID de l’entitat: 

a) Avisar al/la responsable de COVID del Consell Esportiu. 

b) 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. 

c) Si es tracta d’una competició on hi participen diferents consells esportius, el 

consell esportiu del possible positiu avisarà els/les responsables COVID dels 

altres consells i cada consell avisarà a les seves entitats. 

d) 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).  
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e) Cap grup estable implicat no podrà participar en cap activitat ni competició 

fins conèixer el diagnòstic mèdic. 

f) 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. 

g) En cas de que el resultat mèdic sigui negatiu, es podrà reiniciar l’activitat 

amb normalitat. 

h) En cas de que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les 

indicacions de les autoritats sanitàries. 

 

POSSIBLE POSITIU DURANT UNA COMPETICIÓ O ACTIVITAT  

Situació COVID-19 

- En el cas que l’infant comenci a mostrar símptomes compatibles amb la 

COVID19 durant una competició o activitat del Consell Esportiu del Garraf:  

a) Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat.  

b) Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 

col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que 

l’acompanyi.  

c) Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, vòmits 

o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió...) caldrà trucar al 

061. A continuació, el monitor/a o entrenador/a haurà de realitzar les següents 

accions:  

- Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 

adolescent.  

- Recomanar a la persona o a la família que es traslladin al domicili i, des d’allí, 

contactin telefònicament amb el seu Centre d’Atenció Primària de referència. 
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 - Establir contacte amb el responsable del Consell Esportiu del Garraf, 

informant del nom de l’infant i el grup estable al qual pertany. 

 

LLICÈNCIA ESPORTIVA 

Situació COVID-19 

- Els/les responsables del grups estables participants, mitjançant 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.  

- Els/les esportistes que juguin en dos equips hauran d’estar inscrits/des en els 

dos grups estables, en el del seu equip i en l’equip que donarà suport. Es 

recomana evitar al màxim aquestes situacions i configurar els grups el més 

estables possibles i amb menys contacte entres esportistes de diferents equips 

d’un mateix centre educatiu/entitat. 

 

INSTAL·LACIONS 

Situació COVID-19 

- Cada Ajuntament, Centre Educatiu i/o propietari de les seves instal·lacions 

haurà d’enviar el Protocol de seguretat, higiene i salut a les instal·lacions 

esportives al Consell Esportiu del Garraf abans d’inscriure els seus equips i 

esportistes. 

 

PÚBLIC 

Situació COVID-19  

- Es recomana que les activitats esportives es facin sense públic o, únicament, 

amb l’assistència d’un progenitor/familiar. 
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- Sempre que estigui permesa l’entrada de públic caldrà tenir en compte els 

següents aspectes:: 

a) Les entitats esportives han de garantir que les persones assistents duguin 

mascaretes, mantinguin el distanciament de seguretat interpersonal, i establir 

les mesures que evitin la concentració de persones.  

b) Serà necessari establir un sistema d’accés, circulació i sortida de la 

instal·lació que garanteixi tal fi.  

c) Es recomana la presa de temperatura i el registre de dades de les persones 

assistents, sempre que es garanteixin els drets que poden afectar la protecció 

de dades de caràcter personal.  

d) Com a norma general, s’ha de garantir la distància física interpersonal de 

seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m² per persona, 

excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.  

e) Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de 

previsions específiques d’aforament establertes, per a cada tipologia 

d’activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent 

que siguin més restrictives. 

f) El públic complirà obligatòriament amb el Protocol establert pel titular de la 

instal·lació i respectarà, en tot moment, les directrius dels controladors de la 

mateixa  

 

HORARIS DE PARTIT 

Les franges horàries per poder disputar els partits de JEEC són:  

• Divendres de 18.00 a 20.00 hores.  

• Dissabtes de 09.00 a 14.00 hores.  

En el cas que els dos equips es fiquin d’acord per jugar en un horari diferent a 

les franges horàries determinades, hauran de comunicar-ho, i a la vegada ser 

autoritzats, pel Consell Esportiu del Garraf. 
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Situació COVID-19  

- Per tal de procurar el mínim contacte entre diferents equips els partits s’han 

de programar en franges mínimes d’hora i mitja 

Exemples:  09:00 / 10:30 / 12:00  o  09:30 / 11:00 / 12:30 

 

SALUTACIÓ ALS PARTIT  

Situació COVID-19 

- Excepcionalment, aquesta temporada, s’evitarà qualsevol tipus de salutació 

que comporti el contacte entre els/les esportistes i el Tutor/a de Joc. 

 

AJORNAMENT DE PARTITS 

Els equips que juguin com a locals i vulguin ajornar un partit, caldrà que omplin 

el formulari de la web de canvi d’hora, lloc i instal·lació fins el dimarts a les 18 

hores anterior a la data del partit.  

Els equips que juguin com a visitants necessitaran la conformitat de l’equip 

contrari. La conformitat es donarà omplint el formulari de la web fins el dimarts 

a les 18 hores anterior a la data del partit.  

Si per qualsevol motiu , justificable, els dos equips acorden ajornar un partit 

fora del termini previst , caldrà que l’equip que jugui com a local faci arribar al 

Consell el formulari de la web abans de les 13 hores del dia anterior a la data 

del partit.  

El cost d’aquest ajornament (15€) serà facturat a l’equip local. No s’acceptarà 

cap canvi telefònicament. 

Situació COVID-19 

- S’ha d’evitar ajornar partits per motius aliens a la COVID ja que serà complicat 

poder-los recuperar. 
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PROGRAMACIÓ DE PARTITS AJORNATS 

Situació COVID-19 

- Els partits ajornats s’hauran de programar per disputar-los abans del dimecres 

posterior a la data inicial. 

 

TUTORS DE JOC I TAULES   

Situació COVID-19 

- Es recomana subministrar gel hidroalcohòlic en l’espai de tutors/es de joc i les 

taules, així com altres elements de neteja.  

- Les comprovacions de les actes, tant a l’inici com al final del partit, es faran 

amb la distància de seguretat i amb mascareta.  

- Els components de la taula d’anotació faran ús de mascareta, i si és possible, 
mantenint una distància de seguretat d’1,5 m 
 

 

 

 

 

 
Aquest document podrà ser modificat seguint les indicacions de les autoritats 

sanitàries o esportives i/o adaptat a les necessitats de les activitats. 
 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 8 d’octubre de 2020 


