PROTOCOL COVID19 per a les
COMPETICIONS de la
FEDERACIÓ CATALANA DE
PENTATLÓ MODERN

El present protocol s’anirà modificant així com ampliant en funció de les prescripcions de
les autoritats sanitàries i indicacions dels organismes oficials, així com per les incidències
o experiències en el desenvolupament de les línies de treball portades a terme per la
Federació Catalana de Pentatló Modern o bé d´altres entitats segons sigui oportú.
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1. Introducció
La Federació Catalana de Pentatló Modern (en endavant la Federació), d’acord amb el Pla
d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT, es determina la fase de represa de
l’activitat esportiva i la competició requerint als organitzadors i titulars de les instal·lacions
l’adopció de protocols específics per a la determinació de mesures que procurin evitar el
risc de contagi per COVID19 entre les persones usuàries d’instal·lacions esportives així
com participants a l’activitat.
En aquest sentit, la Federació així com les federacions esportives de Catalunya, entitats de
segon nivell que aglutinen els clubs esportius en cadascuna de les seves respectives
modalitats, hem treballat en el desenvolupament d’aquests protocols en totes les nostres
disciplines pròpies com a instrument normatiu tant en l´àmbit d´entrenament com en el de
competició.
Mitjançant aquest document, la Federació, proposa uns protocols validats i acceptats, per
acreditar l’activitat i la competició que es realitzi a qualsevol indret de Catalunya.
Com a organitzadors d’activitat esportiva o competició en espai públic o instal·lacions
municipals a banda de demanar l’autorització administrativa prèvia per al desenvolupament
de l´activitat també acompanyarem el present protocol conforme les mesures de prevenció
previstes per l’activitat que portarem a terme.
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2. Mesures de seguretat per l’organització́ de competicions.
Per tal de garantir la seguretat i salut de les persones i col·lectius que participin en el
desenvolupament d’una competició, els organitzadors i/o responsables de les instal·lacions
hauran de fer complir les següents mesures:
1) Auto-responsabilitat.
Totes les persones i col·lectius que formin part, en un o altre sentit, d’una competició́
hauran d’assumir una auto higiene personal que minvi qualsevol tipus de risc de
contagi.
Tothom haurà̀ de presentar una auto declaració́ de responsabilitat certificant que no
han estat en contacte estret amb la COVID-19 en els darrers 14 dies (veure annex 1
d’aquest document). Aquesta declaració́ d’auto responsabilitat tindrà̀ vigència mentre
no es digui el contrari.
2) Distància de seguretat i ús de mascaretes.
Amb tots els condicionants que s’expliquen en els següents apartats s´ha de mantenir
la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres i utilitzar obligatòriament l’ús de la
mascareta com a mesura de reducció́ del risc de contagi.
3) Grups estables i permanents (GEP)
Es considera un GEP, aquell grup, equip o parella d’entrenament que per raó́ d’edat,
categoria o criteris tècnics desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en
el temps i cap dels seus integrants hagi presentat simptomatologia clínica de la COVID19 en els darrers 14 dies.
4) Concepte de traçabilitat.
La traçabilitat ens permetrà̀ en tot moment tenir coneixement de totes les persones que
han estat en la instal·lació́ en una competició́ i així́ ser capaços d’emprendre les
mesures necessàries per part de les autoritats sanitàries si fos necessari. Això̀ implica
que els organitzadors de la competició́ hauran de tenir un registre de totes les persones
que hagin estat en la instal·lació́ en el marc de la competició́ .
El marc de la competició́ es considerarà̀ com el termini de temps des de l’obertura de la
instal·lació́ per l’escalfament previ (màxim 1 hora) fins al tancament de la mateixa
(màxim 30 minuts), quedant sempre definit per l’organitzador.
3. Mesures informatives.
1) Disposar dels panels i infografies informatives de les mesures d’higiene.
2) Aconsellable adaptar el pla de contingència adoptant les mesures de protecció́ segons
la normativa aplicable a l´hora que es designarà una persona responsable per donar
compliment al protocol i el seu seguiment.
3) Tota activitat s´ha de regir pel principi de minimització́ del risc de contagi.
4) Disposar de les infografies necessàries d’accessos i circulacions per la instal·lació́ .
5) Disposar de formularis de model de registre de dades dels espectadors amb nota legal
informativa.
4. Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions.
Per l’instal·la ció:
1) Tota instal·lació́ haurà̀ de realitzar les oportunes tasques de manteniment, desinfecció́ i
control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment a les mesures vigents
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/).
Complementàriament caldrà̀ disposar d’un pla de neteja i desinfecció́ específic.
Tenir a disposició́ de tothom solucions hidroalcohòliques a l’entrada de la instal·lació́ .
Facilitar la renovació́ de l’aire i ventilació́ en instal·lacions cobertes segons les
recomanacions del Canal Salut: (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf.)
Es podrà̀ fer ús de vestidors i dutxes garantint una superfície d’ús de 3m2 per persona.
Evitar utilització́ d’assecadors, taquilles d’ ús compartit o individuals si no es garanteix
la distància de seguretat.
Disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, netejades de forma freqüent.
Ocupació́ màxima de lavabos, excepte en els casos de necessitat d’assistència, amb
una freqüència de desinfecció́ de 6 vegades al dia.
Fer ús mínim i indispensable dels ascensors individuals.
Neteja i desinfecció́ del material esportiu utilitzat després del seu ús.

Per les persones:
1) Caldrà̀ preservar la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres, amb l’equivalent
de 2,5 m2 per persona.
2) Prohibir el desplaçament de persones descalces, excepte esportistes en àrees
adjacents al vas de la piscina.
3) Utilització́ de mascaretes:
a) Esportistes, sempre excepte en el marc de l’entrenament i la competició́ .
Es considera el marc de l’entrenament i la competició́ el període de temps en que
l’esportista està realitzant l’activitat física en qualsevol zona de competició o en les
àrees adjacents amb activitats que siguin de menester per l’entrenament o
competició́ . No es considerarà̀ la resta de circulacions per la instal·lació́ .
b) Staff tècnic i la resta de personal necessari pel desenvolupament de la competició́
(àrbitres, secretaria de competició́ i resta de personal de la instal·lació́ ), sempre.
c) Espectadors, sempre, sense excepció.

5. Mesures de salut.
1) Els participants a la competició́ hauran de disposar d’una Auto declaració́ de
responsabilitat certificant que no han estat en contacte estret amb el COVID-19 en els
darrers14dies.
Es consideraran com a participants totes les persones i col·lectius que estiguin
presents en la competició́ (equips, àrbitres, secretaries i personal de la organització́ ).
2) Els organitzadors hauran de garantir el control de totes les persones que accedeixin la
instal·lació́ , portant un registre inclús del públic assistent.
3) Cal prohibir l’accés a la instal·lació́ a tota persona simptomàtica (febre >37,3oC o
símptomes respiratoris) o que hagi estat en contacte estret d’una persona amb COVID19.
4) Es podrà̀ prendre el control de temperatura a l’accés a les instal·lacions, avisant
prèviament.
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6. Mesures de seguretat.
1) Es recomana esglaonar els accessos a les instal·lacions, amb accessos i sortides de la
instal·lació́ , sempre que sigui possible, independents.
2) S’ haurà̀ de tenir en compte mesures de circulació́ dels diferents col·lectius que evitin
les aglomeracions i creuaments de circulació́ excessives.
3) Els aforaments d’espectadors a les instal·lacions es regiran pels següents paràmetres:
Sempre caldrà̀ tenir en consideració́ la distància interpersonal de 2,5 m2 per persona.
Per evitar creuaments, es diferenciarà̀ escales de baixada amb escales de pujada.
A efectes pràctics, en graderies si es considera que 1 persona ocupa 1 metre lineal de
grada, es podrien considerar 1 persona cada 2 metres i alternar entre fileres segons el
gràfic.

RECOMANACIÓ GENERAL.
Per les disciplines de natació́ , esgrima, es recomana la realització́ de competicions sense
públic o amb el mínim imprescindible.
Consideracions generals pels organitzadors.
La FCPM serà la responsable de la organització de totes les proves que es portin a terme
fins que finalitzi la situació actual del COVID-19
El primer concepte a tenir present en l’ organització́ de competicions es mantenir sempre la
distància de seguretat interpersonal en tot moment.
Com en el desenvolupament de la pràctica esportiva, no sempre es pot mantenir el
distanciament necessari, es considera la creació́ dels GEP.
El tercer concepte de la traçabilitat serveix per saber en tot moment qui ha estat a les
instal·lacions per poder fer seguiments de possibles positius per COVID-19 i en cas de ser
necessari, posar en quarantena al grup que calgui.
Sempre que es pugui sectoritzar els GEPs en una instal·lació́ , es facilitarà̀ la presa de
decisió́ de les autoritats sanitàries en una eventual situació́ de “brot” per COVID-19. En
aquest sentit tots els Clubs hauran de tenir un Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19
per portar a terme les actuacions necessàries.
Caldrà̀ que les persones que facin la tasca de Delegat de riscos COVID-19, visualitzin el
vídeo de Formació́ de responsables de Seguretat i higiene, que trobarem a la pàgina web
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de la FCPM a: www.pentatlo.cat/normativescovid19, i omplin l’annex 4, Declaració́
Responsable com a Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19.
Per vetllar d’un millor funcionament reduint els riscos de contagi la FCPM haurà de seguir el
següent protocol:
1. Procediments previs a la competició́ .
2. Procediments durant la competició́ .
3. Procediments posteriors a la competició́ .
1. Procediments previs a la competició́ .
A part de dur a terme els processos estàndards pel desenvolupament de la competició́ com es
feia fins ara, caldrà̀ dur a terme una sèrie d’accions pels clubs participants.
Pels organitzadors.
El organitzador haurà̀ de desenvolupar un document de Protocol de prevenció́ de riscos
COVID-19 propi basat en les directrius establertes per la Normativa del protocol d’actuació́ per
a la realització́ de competicions en la Fase de Represa.
Per tal de donar compliment al Protocol de prevenció́ de riscos COVID-19 hauran de disposar
d’un Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19, que vetllarà̀ per que la competició́ es
desenvolupi d’una forma epidemiològicament segura.
L’objectiu del present Protocol de prevenció́ de riscos COVID-19 serà̀ informar a tots els clubs
participants dels següents punts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dades de contacte Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19.
Mesures informatives.
Mesures d’higiene i condicionament de la instal·lació́ .
Accessos/ sortides de l´ instal·lació́ , amb horaris previstos.
Circulacions per l’instal·la ció.
Platja piscina: dimensions, aforament màxim, ubicació́ dels clubs-GEPs.
Zona de tir i circuit de cursa, dimensions, aforament màxim, ubicació́ dels clubs-GEPs.
Zona de pistes d’esgrima, dimensions, aforament màxim, ubicació́ dels clubs-GEPs.
Circulacions dels esportistes durant la competició́ .
Distribució́ i horaris de l’escalfament previ a la competició́ .
Petició́ del contacte del Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19 de cada club participant.
En el cas d’haver possibilitat d’espectadors, informar si existeix un sistema de registre
d’espectadors a la competició, adjuntar l’Annex 3, Model de Registre dels espectadors, en
format Excel, per poder gestionar l’aforament de la graderia.
Pels clubs participants.
Els clubs participants a la competició́ , hauran de gestionar la següent informació́ per si es
requerida en qualsevol moment per les autoritats sanitàries:
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1. Disposar de totes les Auto declaracions responsables dels seus participants a la
competició́ degudament signades.
2. Disposar de l’annex 2, Model de registre de participants pels GEPS, degudament
signat.
3. Enviar a la FCPM les dades del seu Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19 (nom i
cognoms, telèfon i e-mail de contacte) per si calgués activar el procés de traçabilitat per
part de les autoritats sanitàries.
4. Enviar si s’escau degudament omplert l’Annex 3, Model de Registre dels espectadors
en format Excel obert pel posterior tractament per la FCPM.
5. Els clubs respectivament, com a Responsables dels fitxers, hauran de tractar aquesta
informació́ de conformitat al RGPD / LOPD, conservant-la com a mínim 3 setmanes des
de l'esdeveniment i com a màxim 1 mes, sempre que no es digui el contrari per les
autoritats públiques.
En vers al col·lectiu arbitral designat per la FCPM, no caldrà̀ que presentin les auto
declaracions responsables ja que es un tràmit que hauran realitzat prèviament en el marc
de la FCPM.
2. Procediments durant la competició́ .
L’organitzador haurà̀ de donar compliment al document de Protocol de prevenció́ de riscos
COVID-19 mitjançant el Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19.
El Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19, confirmarà̀ els participants presents amb les
inscripcions lliurades pels clubs i controlarà̀ , si s’escau, l’accés de graderia actualitzant la
documentació́ lliurada pels mateixos clubs amb els annexes 3. L’organitzador podrà̀
proposar com es farà̀ la distribució́ d’espais en la graderia, sempre respectant les mesures
d’aforament. El tipus control d’accés físic a les instal·lacions esportives es podrà̀ fer
lliurement com decideixi l'organitzador amb la verificació́ de qualsevol tipus de les dades
del registre previ (exemple: Verbalment, o amb document identificatiu, o núm. telèfon, etc.)
Queda a criteri de l’organitzador considerar les mesures que cregui oportunes a mode de
recordatori a l’arribada dels clubs a la competició́ (reunió́ tècnica lliurament de
documentació́ , sempre que estigui ja inclosa en el document Protocol de prevenció́ de
riscos COVID-19, etc.).
Si en el decurs de la competició́ es presenta una persona amb simptomatologia COVID-19
es podrà̀ denegar l’accés a la instal·lació́ i en el supòsit que ja estigui dins caldrà̀ aïllar-la
de la resta de participants i avisar al 061 o donar avís al CAP que correspongui. El Delegat
de prevenció́ de riscos COVID-19 haurà̀ de complimentar l’Annex 5, Acta de Prevenció́ de
riscos COVID-19.

3.

Procediments posteriors a la competició́ .
L‘organitzador haurà̀ de guardar la següent documentació́ com a mínim 3 setmanes des de
l'esdeveniment i com a màxim 1 mes, sempre que no es digui el contrari per les autoritats
públiques.
1. Protocol de prevenció́ de riscos COVID-19.
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2. Un únic Annex 3, si s’escau, actualitzat amb les persones de públic que hagin estat
durant la competició́ .
3. L’annex 4, Declaració́ Responsable com a Delegat de prevenció́ de riscos COVID-19.
4. L’Annex 5, que haurà̀ de lliurar a la FCPM conjuntament amb la resta de documentació́
de competició́ (resultats i acta de la competició́ ).
Sistema de validació́ i Acreditació́ federativa dels Protocols.
Aquest protocol ha estat presentat i validat per l´ UFEC i per la Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física.
Consideracions pràctiques en l’organització́ de la prova de natació.
Aforament de la competició́ .
El número màxim de participants en una competició́ quedarà̀ definit per dos valors:
1. L’aforament que permeti el vas.
2. L’aforament que permetin els espais adjacents al vas, platja de piscina.
1

Aforament del vas.
La distribució́ dels espais del vas en carrers en competicions de natació́ crea
punts d’elevada densitat d’esportistes en els extrems frontals de la piscina.
A partir d’aquests punts d’elevada densitat considerem aplicar el número màxim
d’esportistes per carrer de 6 esportistes, i fent la distribució més adient per mantenir
les distancies de seguretat, els carrers 1-3-5 estarien ubicats al costat dret i els
carrers 2-4-6 estarien ubicats al costat esquerra del vas.

2

Aforament dels espais adjacents al vas, platja de piscina.
L’aforament màxim dels espais a on els GEPs puguin quedar ubicats durant el
desenvolupament de la competició́ serà̀ l’altre valor que condicioni el número de
participants tenint en consideració́ el següent:



En el sí d’un GEP no caldrà̀ la distància de seguretat interpersonal però̀ sempre
l’ús de la mascareta.
La separació́ entre GEPs haurà̀ de ser de 2 metres.

En funció́ d’aquests dos valors proposem dos opcions per a l’organització́ de
competicions:
1. Per a piscines amb aforaments de platja de piscina petits,
o Fraccionar la competició́ en 2 parts incorporant un escalfament per a cada part.
o Fer la competició́ a porta tancada i incloure els espais de graderia als espais per
a ubicar els GEPs.
2. Per a piscines amb grans aforaments de platja de piscina,
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Fraccionar els escalfaments en dos parts de 20 minuts, on la primera part
correspongui als esportistes que participin en las primeres proves de la
competició i la segona part, per les següents.


Organització́ dels escalfaments.
En funció́ dels paràmetres anteriorment descrits es podrà̀ dur a terme escalfaments
esglaonats en el temps i sectoritzats per espais en funció́ de les condicions de la
instal·lació́ i número de participants en la competició́ .
En sectoritzar els GEPs per carrers, els tècnics dels clubs hauran de mantenir-se en la
seva zona propera en els frontals de la piscina.

Consideracions pràctiques en l’organització́ de competicions d´ Esgrima.
Aforament de la competició́ .
El número màxim de participants en una competició́ quedarà̀ definit per dos valors:
1. L’aforament que permeti el nombre de pistes.
2. L’aforament que permetin els espais adjacents a la zona de assalts.
1 Aforament de pistes.
La distribució de les pistes dependrà de les mides de les instal·lacions on es porti a
terme la prova però si tindrem en compte que s´haurà de respectar la distància entre
pistes de 2 metres amb una aforament màxim per pista de 4 esportistes, 2 a cada
costat de la pista i separats entre sí la distància mínima de 1,5m.
2 Aforament dels espais adjacents a instal·lació, zona de descans d’esportistes.
L’aforament màxim dels espais a on els GEPs puguin quedar ubicats durant
el desenvolupament de la competició́ serà̀ l’altre valor que condicioni el
número de participants tenint en consideració́ el següent:
 En el sí d’un GEP no caldrà la distància de seguretat interpersonal però sempre l’ús de

la mascareta.
 La separació entre GEPs haurà de ser de 2 metres.

En funció d’aquests dos valors proposem dos opcions per a l’organització
de competicions:
- Organització dels escalfaments
- En funció dels paràmetres anteriorment descrits es podrà dur a terme
escalfaments esglaonats en el temps i sectoritzats per espais en funció de
les condicions de la instal·lació i número de participants en la competició.
 Organització dels escalfaments.
El escalfament durarà 30’ on durant aquest temps es podra disposar de les pistes,
quan hi hagin 2 esportistes ocupant les pistes, la resta haurà d´esperar el seu torn al
fons de la pista.
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Consideracions pràctiques en l’organització́ de competicions de Làser Run.
Aforament de la competició́ .
El número màxim de participants en una competició́ quedarà̀ definit per dos valors:
1. L’aforament que permeti el nombre de llocs de tir.
2. L’aforament que permetin els espais adjacents a la zona de assalts.
1 Aforament de llocs de tir.
La distribució́ dels espais de la instal·lació en competicions de Làser Run no crea
punts d’elevada densitat d’esportistes degut a que les series seran limitades en funció
del espai que disposen per ubicar els llocs de tir amb màxim amb una distancia entre
ells de 1’5m.
Amb aquests paràmetres el màxim nombre de esportistes per sèrie no serà superior a
30 esportistes.
2 Aforament dels espais adjacents a instal·lació, zona de descans d’esportistes.
L’aforament màxim dels espais a on els GEPs puguin quedar ubicats durant
el desenvolupament de la competició́ serà̀ l’altre valor que condicioni el
número de participants tenint en consideració́ el següent:



En el sí d’un GEP no caldrà̀ la distància de seguretat interpersonal però̀
sempre l’ús de la mascareta.
La separació́ entre GEPs haurà̀ de ser de 2 metres.

En funció́ d’aquests dos valors proposem dos opcions per a l’organització́ de
competicions:
1. Organització́ dels escalfaments
En funció́ dels paràmetres anteriorment descrits es podrà̀ dur a
terme escalfaments esglaonats per series de un màxim de 30
esportistes.
2. Organització de la competició
Les sortides es realitzaran de forma esglaonada cada 10”, sortint en ordre
de com vagi la classificació abans de la prova de Làser run.
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Consideracions pràctiques en l’organització́ de competicions d´Hípica.
Aforament de la competició́ .
El número màxim de participants en una competició́ de hípica es baix. Encara així
quedaran definides en 2 zones.
1 Aforament dels llocs de competició:
a) Pista competició: Màxim de 30 persones entre participants i tècnics. Es
mouran GEPs, entre grups mantenint distància de 2m i tots amb mascaretes.
b) Pista d’escalfament: Màxim al mateix temps 7 esportistes i 7 tècnics,
aquests últims aniran amb mascaretes.
2 Aforament dels espais adjacents a instal·lació, zona de descans d’esportistes.
L’aforament màxim dels espais on els GEPs puguin quedar ubicats durant el
desenvolupament de la competició serà l’altre valor que condicioni el número
de participants tenint en consideració el següent:
 En el sí d’un GEP no caldrà la distància de seguretat interpersonal però sempre l’ús de

la mascareta.
 La separació́ entre GEPs haurà̀ de ser de 2 metres.
Organització de la competició
Les sortides de competició es realitzaran de forma esglaonada cada 3’, sortint en ordre
invers de com vagi la classificació abans de la prova de hípica.

PROTOCOL REPRESA ACTIVITAT FEDERACIÓ CATALANA DE PENTATLÓ MODERN
PLA D´ACTUACIÓ PER LA PREVENCIO DE CONTAGI DE COVID19 SETEMBRE 2020

PROTOCOL REPRESA ACTIVITAT FEDERACIÓ CATALANA DE PENTATLÓ MODERN
PLA D´ACTUACIÓ PER LA PREVENCIO DE CONTAGI DE COVID19 SETEMBRE 2020

Annex 1: Auto declaració Responsable.
Nom i cognoms
(en cas de menor d’edat cal també nom i cognoms, DNI i signatura dels pares/representant legal)
DNI
Data de Naixement
Nº Llicència FCPM

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) b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que
siguin o hagin estat positives.
c) 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’abstindré́ 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 de la mateixa instal·lació.
4. Que conec l’obligació d’informar als responsables del meu club 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 per a que així consti als efectes oportuns,
SIGNO
A ___________________, el ___ de ________________ de 20 ___
En el cas de menors d’edat,
Nom i DNI del pare/ mare/ tutor/a: _______________________________________________
Signatura:
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
Que els serveis mèdics han valorat positivament la idoneïtat de la seva participació en l’activitat.
NOTA: Aquesta declaració serà vàlida fins que no s’informi del contrari, i serà tractada confidencialment de conformitat a la
normativa de protecció de dades (RGPD/LOPD) per part de (nom del club)__________________________________. per
protegir interessos vitals de les persones i la preservació de la salut pública arran del Covid-19, conservada com a mínim 3
setmanes i com a màxim 1 mes des de l’activitat en la que ha participat, podent ser posada a disposició de l’Administració
pública competent en Salud, i la FCPM, com a encarregada de tractament, per la gestió de les contingències derivades de la
pandèmia. Vostè pot exercir els seus drets d’accés i rectificació, o qualsevol altre a (email del club)
_____________________________________ així com, reclamar davant Autoritat pública de protecció de dades competent en
cas de violació del seus drets. Per més informació contacti amb el Delegat de Prevenció de Riscos COVID-19 de la nostra
entitat.

Annex 2. Model de Registre de participants, pels GEPs.
Per tal de facilitar la traçabilitat dels participants en la competició emetem el següent registre.
Dades de la Competició,
Competició:
Data:
Lloc:
Adreça:
Dades del Grup Estable i Permanent (GEP)
Club:
Nom i Cognoms
Responsable
Email i telf.
Dades dels integrants del GEP
Nom i Cognoms

Categoria

DNI

Telèfon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Signat (nom i cognoms):
Data:
NOTA: Aquesta declaració serà vàlida fins que no s’informi del contrari, i serà tractada confidencialment de conformitat a la
normativa de protecció de dades (RGPD/LOPD) per part de (nom del club)__________________________________. per
protegir interessos vitals de les persones i la preservació de la salut pública arran del Covid-19, conservada com a mínim 3
setmanes i com a màxim 1 mes des de l’activitat en la que ha participat, podent ser posada a disposició de l’Administració
pública competent en Salud, i la FCPM, com a encarregada de tractament, per la gestió de les contingències derivades de la
pandèmia. Vostè pot exercir els seus drets d’accés i rectificació, o qualsevol altre a (email del club)
_____________________________________ així com, reclamar davant Autoritat pública de protecció de dades competent en
cas de violació del seus drets. Per més informació contacti amb el Delegat de Prevenció de Riscos COVID-19 de la nostra
entitat.

Annex 3. Registre dels espectadors.
Per tal de facilitar la traçabilitat d’espectadors en la competició emeten el següent registre.
Dades de la competició
Competició:
Data:
Lloc:
Adreça:
Dades dels espectadors
Nom i Cognoms
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DNI

Delegat de riscos COVID-19 (nom i cognoms, signatura)

Email

Telèfon

Data:

NOTA: Aquesta declaració serà vàlida fins que no s’informi del contrari, i serà tractada confidencialment de conformitat a la
normativa de protecció de dades (RGPD/LOPD) per part de (nom del club)__________________________________. per
protegir interessos vitals de les persones i la preservació de la salut pública arran del Covid-19, conservada com a mínim 3
setmanes i com a màxim 1 mes des de l’activitat en la que ha participat, podent ser posada a disposició de l’Administració
pública competent en Salud, i la FCPM, com a encarregada de tractament, per la gestió de les contingències derivades de la
pandèmia. Vostè pot exercir els seus drets d’accés i rectificació, o qualsevol altre a (email del club)
_____________________________________ així com, reclamar davant Autoritat pública de protecció de dades competent en
cas de violació del seus drets. Per més informació contacti amb el Delegat de Prevenció de Riscos COVID-19 de la nostra
entitat.

Annex 4. Declaració responsable del Delegat de Prevenció de Riscos COVID-19.
Jo (nom i cognoms)
DNI,
Data naixement
Nº Llicència FCPM
DECLARO RESPONSABLEMENT
Que he visionat i he comprès tota la informació facilitada a través de la formació oficial en línia
sobre les Mesures Covid19, elaborada i gravada pel Consell Català de l’Esport amb el suport
del Departament de Salut;
I expresso el meu coneixement i compromís de seguir els protocols corresponents per a la
implementació de les mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries en l’organització de
les competicions en la disciplina esportiva de (marca amb una “x” on correspongui):
Làser Run

, Natació

, Esgrima

,

que es duguin a terme pel (nom del club) ______________________________en les que així
hi figuri com a responsable en l’Acta de Prevenció de Riscos COVID-19 corresponent.
SIGNO
A ___________________, el ___ de ________________ de 20 ___
NOTA: Aquesta declaració serà vàlida fins que no s’informi del contrari, i serà tractada confidencialment de conformitat a la
normativa de protecció de dades (RGPD/LOPD) per part de (nom del club)__________________________________. per
protegir interessos vitals de les persones i la preservació de la salut pública arran del Covid-19, conservada com a mínim 3
setmanes i com a màxim 1 mes des de l’activitat en la que ha participat, podent ser posada a disposició de l’Administració
pública competent en Salud, i la FCPM, com a encarregada de tractament, per la gestió de les contingències derivades de la
pandèmia. Vostè pot exercir els seus drets d’accés i rectificació, o qualsevol altre a (email del club)
_____________________________________ així com, reclamar davant Autoritat pública de protecció de dades competent en
cas de violació del seus drets. Per més informació contacti amb el Delegat de Prevenció de Riscos COVID-19 de la nostra
entitat.

Annex 5. Acta de Prevenció de Riscos COVID-19.
Per tal de facilitar la traçabilitat dels participants en la competició emeten el següent registre.
Dades de la competició
Competició:
Data:
Lloc:
Adreça:
Dades del Delegat de riscos COVID-19 de la competició
Nom i cognoms:
Email:
Telèfon:
Documents que s’incorporen a aquesta acta
Protocol de prevenció de riscos COVID-19 (marcar SI/NO)
Registre d’espectadors (nombre de fulls presentats)
Observacions a l’acta

Delegat de riscos COVID-19 (nom i cognoms, signatura):

Data:

NOTA: Aquesta declaració serà vàlida fins que no s’informi del contrari, i serà tractada confidencialment de conformitat a la
normativa de protecció de dades (RGPD/LOPD) per part de (nom del club)__________________________________. per
protegir interessos vitals de les persones i la preservació de la salut pública arran del Covid-19, conservada com a mínim 3
setmanes i com a màxim 1 mes des de l’activitat en la que ha participat, podent ser posada a disposició de l’Administració
pública competent en Salud, i la FCPM, com a encarregada de tractament, per la gestió de les contingències derivades de la
pandèmia. Vostè pot exercir els seus drets d’accés i rectificació, o qualsevol altre a (email del club)
_____________________________________ així com, reclamar davant Autoritat pública de protecció de dades competent en
cas de violació del seus drets. Per més informació contacti amb el Delegat de Prevenció de Riscos COVID-19 de la nostra
entitat.

