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1.  NORMATIVA REGULADORA DE LA REPRESA DE 
LES ACTIVITATS ESPORTIVES

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dac-
tuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/
coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-secto-
rials/Installacions-esportives/2021_03_22-DP_ACTUALITZA-
CIO-PLA-ESPORTIU.pdf

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactua-
cio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coro-
navirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/
Installacions-esportives/2020_10_28-DP-UTILITZACIO-INSTA-
LLACIONS-ESPORTIVES.pdf

Protocol Covid CCU’22                                                                                                                             26/10/21 

a.   Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària

 provocada per la COVID-19.

b.   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.

c.   Pla de desconfinament de l’esport català. Estableix les mesures  i recomanacions

per tal que el sector esportiu català porti a terme un retorn progressiu a la 

pràctica de l’activitat física, seguint en tot moment les mesures de protecció i 

higiene per prevenir el contagi determinades per les autoritats sanitàries.

d.    En el Pla es determina que en la fase de represa de l’activitat esportiva i la 

la competició els organitzadors de les activitats i els titulars de les instal·lacions 

esportives han d’adoptar protocols específics per establir les mesures que evitin 

el risc de contagi per COVID 19 entre les persones usuàries de les instal·lacions 

i els participants de l’activitat.



2.  ÀMBIT D’APLICACIÓ

Protocol Covid CCU’22                                                                                                                             26/10/21 

a.   El present protocol és d’aplicació obligatòria en tots els àmbits dels Campionats 

Campionats de Catalunya Universitaris (CCU).compliment del present protocol 

pel que fa a la seva universitat.

b.   L’Esport Català Universitari (ECU) designarà una o vàries persones responsables 

de COVID, que seran les encarregades de vetllar pel bon funcionament i 

compliment del present protocol i de la relació amb els responsables COVID 

de les universitats participants, dels ajuntaments on es realitzin les diferents 

competicions, dels clubs esportius implicats i de les autoritats sanitàries.



c.    El servei d’esports de cadascuna de les universitats participants designarà, com

3.  COMPETICIÓ ESPORTIVA, CRITERIS GENERALS

4.  INSCRIPCIONS ALS CAMPIONATS DE CATALUNYA
UNIVERSITARIS

4.1 Inscripció als esports d’equips
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b.   Les inscripcions als Campionats de Catalunya Universitaris d’esports d’equips
s’han de fer per grups estables, amb el temps i forma que s’especifiqui al 

reglament de cada modalitat esportiva. Cada universitat hi registrarà les dades 

personals i de contacte de tots els membres del grup i comunicarà puntualment 

qualsevol modificació (nova incorporació o baixa) del grup estable.

a mínim, una persona responsable de COVID i ho notificarà a l´ECU abans de 

l’inici dels CCU. Aquesta serà l’encarregada de vetllar pel bon funcionament i 

a.   Els CCU es desenvoluparan en totes les modalitats esportives convocades seguint

a.   El/La responsable de cada universitat ha d’omplir i signar la declaració respon-

b.   S’entenen com a competicions, tots aquells esdeveniments esportius que orga-

c.   L’organització vetllarà per garantir les mesures de distanciament, seguretat 

el programa de competicions establert. Per a cada modalitat esportiva es 

publicarà un reglament amb les adaptacions i protocols COVID 19 específics.

responsable, que figura a l’annex I d’aquest document, com a primer pas del 

procés d’inscripció i fer-la arribar a la universitat coordinadora en format PDF i 

signatura digital.

organitza l’ECU en el marc dels CCU 2021-2022, així com en aquells on no 

sigui directament l´organitzador i sigui considerat Campionat de Catalunya 

Universitari.

seguretat i salut establertes, així com les indicades per les autoritats competents 

i pels titulars de les instal·lacions esportives.
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c.  No podran participar, en cap competició d’esports d’equip, els esportistes 
esportistes que no hagin estat inscrits en un grup estable per part de la seva 

universitat.



a.   El/La responsable de cada universitat ha d’omplir i signar la declaració 

5.  GRUPS ESTABLES

a.   S’entendrà com a grups estables en el marc dels CCU, aquells grups d’es

6.  COMPETICIONS ESPORTIVES CCU
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4.2 Inscripció als esports individuals

responsable, que figura a l’annex I d’aquest document, com a primer pas del 

procés d’inscripció i fer-la arribar a la universitat coordinadora en format 

PDF i signatura digital.

b.   Les inscripcions als CCU d’esports individuals s’han de fer seguint les pau- 

tes marcades en el reglament de cada esport.

portistes que hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva.

b.   Tindran consideració de contacte estret aquelles persones que hagin estat 
durant més de 15 minuts a una distància inferior a 1,5 m i sense fer ús de la 

mascareta.

c.   La formació de grups estables és responsabilitat de cada universitat parti-

pant.

d.  Es podran ampliar els grups estables amb nous esportistes si aporten la de-

declaració responsable que figura a l’annex II d’aquest document.

a.   Les competicions esportives es desenvoluparan seguint les mesures de se-
guretat previstes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, els reglaments 

de cada modalitat esportiva; i aquelles resolucions, instruccions i ordres 

dictades per les autoritats competents vigents en el moment d’iniciar-se la 

competició de cadascuna de les modalitats esportives.



b.   Les universitats participants compliran obligatòriament els protocols es
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tablerts per l ´ECU, els dels titulars de les instal·lacions esportives i els de 

les federacions esportives de cada modalitat esportiva.



Phttps://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_
dactuac io/afectac io-coronav i rus-esport/protoco ls-
federac ions-cata lanes/protocol - l l iurament-premis-
esdeveniments-esportius.pdf

c. Atès que no existeix cap limitació de participació ni hi ha cap diferència si

7. ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I 
DEL MATERIAL
a.   Correspon al titular de la instal·lació, a través del seu protocol, garantir el
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requeriments i accions que estableix el “PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT 

ESPORTIU DE CATALUNYA”, elaborat pel Consell Català de l’Esport.
b.   Al reglament de cada modalitat esportiva s’informarà de tots els protocols 

que en siguin d’aplicació, en relació a les normes d’ús específiques de la ins-

tal·lació esportiva (aforament, material, assistència de públic, ús de la mas-

careta, ús de vestidors, entre d’altres) d’acord amb el protocol general ECU, 

la normativa de la federació i la normativa superior vigent.

c.  És responsabilitat del titular de les instal·lacions esportives comunicar, infor
mar i

aquesta és tancada o a l’aire lliure, les universitats hauran de mantenir el 

nivell de prudència i excepcionalitat del moment. Per tant, tota competició 

esportiva haurà d’evitar la concentració i aglomeració de persones. L´orga-

nització haurà d’implementar les mesures per garantir el distanciament de 

seguretat, la traçabilitat i control de cadascuna de les persones participants.

d.  L’ECU fixarà la data d’inici i el calendari de cada modalitat esportiva prioritzant

sanitaris de seguretat als esportius.

e.  Els participants hauran de certificar la pauta completa de vacunació o en el 
seu defecte un test d´antígens amb resultat negatiu de com a maxim 48 ho-

res, així com la declaració responsible. El responsible COVID de cada Univer-

sitat estarà en posessió d´aquesta informació, essent la responsible d´ad-

metre els seus participants a la competició.
f.  El lliurament de premis es farà seguint les recomanacions de la SGEiAF  

(Secretaria General de l’Esport i Activitat Física) en el seu document de Con-
dicions Generals pel lliurament de premis en esdeveniments esportius.



8. DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETICIONS 
DELS CCU

fer complir els seus protocols i normatives de seguretat als treballadors/res i 

voluntaris/es i dotar-los dels corresponents Equips de Protecció Individual (EPI).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dog-
c/?documentId=912782

8.1 Participació i desplaçaments

b.  Per accedir als CCU 2021-2022 cal presentar el certificat COVID digital de la 
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d.   En instal·lacions cobertes de menys de 10.000 espectadors, cal seguir les 
indicacions següents: 

• Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·la-

ció. S'ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l'obligatorie-

tat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de 

serveis, a les entrades i a les sortides). 

• S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les 

aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compli-

ment del que s’estableix en l’annex 1 de la Resolució:

UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent.

c.   El certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa informa que no ets un 
Ue que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent. 

cas positiu de COVID-19 en el moment que el demanes. El podràs obtenir a 

La Meva Salut, dins les seccions Informes i resultats i de Vacunes i certifi-

cat COVID digital UE. En cas de no disposar-ne, el podràs obtenir a https://

certificatproves.catsalut.gencat.cat/. Aquest URL també te’l facilitarà el la-

boratori homologat on et facis la prova; comprova quins són en el llistat que 

trobaràs a continuació.

El certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa té diferents caducitats, 

segons el tipus de prova.

•     Test d’antígens (TAR): 48 h
•      PCR: 72 h



a.  Les mesures de traçabilitat que permeten identificar els participants de les

b.  Les inscripcions nominals i per grups estables fetes per cada universitat en el

c.  Les actes dels partits
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competicions i tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus 

possibles contactes de risc, són les següents:

moment de fer la inscripció a les competicions.

Exclusivament en aquests laboratoris homologats us podeu fer les proves TAR o 

PCR per obtenir el certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa. Aquest llistat 

està en contínua actualització i ampliació. És possible que en uns dies s'afegeixen 

8.2 Traçabilitat 



d.   La relació nominal de participants en cas d’esports individuals.

e.   Les universitats que participin en una competició hauran de presentar, en       

f.    Tots els participants en esports d’equip i esportistes individuals hauran de   

a.  El nombre de persones en l’organització ha d’estar en consonància amb el

b.  El treballador o voluntari farà ús de la mascareta en el recinte on es desen

c.  Cada treballador o voluntari aportarà una declaració responsable conforme 
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cadascuna de les competicions, un full, on hi figuri la relació de les persones 

que  formen part dels grups estables participants en aquella competició.

presentar, el dia de la competició, una declaració responsable on manifestin 

que en el període dels últims 14 dies abans de la competició no hi ha hagut 

canvis en la declaració responsable del COVID19 (Annex II).

8.3 Treballadors i voluntaris de l’entitat organitzadora

nombre de participants i les necessitats de cobrir per l’activitat.

volupi l’activitat esportiva.

no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malal-

tia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la 

declaració responsable 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 (Annex 

III).



a.   En cas de detecció de símptomes o positiu COVID la persona implicada avisarà

b.  El responsable de la universitat avisarà immediatament als responsables 

     

c.   L’ECU serà l’encarregat d’avisar a la universitat o universitats que li consti que

d.  Tots els grups estables implicats hauran de suspendre la seva activitat, també

 

e.   Cap grup estable implicat no podrà participar en cap competició dels CCU

f.   La universitat responsable del grup estable del possible positiu haurà de

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

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

10. CONSIDERACIÓ FINAL
Pel que fa a les mesures de seguretat, higiene i prevenció contra el COVID 19, en tot 

allò no previst en el present protocol o els reglaments de cada modalitat esportiva 

dels CCU 2021/2022, serà d’aplicació i d’obligat compliment l’establert en el Pla 

d’Acció per a la Represa Esportiva i els seus annexos, publicats per la Secretaria 

General de l’Esport i l’Activitat Física.

En tota competició esportiva del Campionat de Catalunya Universitari:
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9. PROTOCOL PERSONAL DAVANT D’UN POSSIBLE
 POSITIU

immediatament al seu responsable de universitat.

COVID de l’ECU.

hagin tingut contacte, en una competició CCU i en els 15 dies anteriors, amb 

el grup estable del possible positiu.

ho hauran de fer els grups estables que comparteixin entrenadors i persones 

amb altres grups estables (responsabilitat de cada universitat).

fins conèixer el diagnòstic mèdic.

comunicar a l’ECU el resultat del diagnòstic mèdic per donar-lo a conèixer a 

la resta d’universitats implicades.

normalitat.

indicacions de les autoritats sanitàries.



a.   En el cas d´entitat col·laboradora externa amb organització de l´ECU, aquesta
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establirà un protocol de seguretat, en consonància amb el protocol de l’ECU 

i les normes esportives i sanitàries vigents en el moment de la competició. 

Aquest protocol s’ha de publicar dins la informació tècnica i pràctica de la 

competició, perquè tota persona inscrita pugui estar assabentada.

b.  El nombre de persones en l’organització ha d’estar en consonància amb el
nombre de participants i les necessitats de cobrir per l’activitat.



Declaració responsable de la Universitat participant als CCU 2021/2022

En/na    amb DNI/NIE              ,com a responsable de la Universitat              , 

Mail                  i telèfon  .

Declaro responsablement:

• Que els responsables esportius de la universitat, els/les esportistes, tècnics i 

delegats que la representen, coneixen el protocol d’activitats i competicions de 

l’ECU, i es comprometen al seu compliment.

• Que la Universitat està en possessió de la declaració de responsabilitat de cada 

esportista on fa constar que durant els darrers 14 dies i en el moment de la 

signatura:

11. ANNEXOS
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Annex  I

1. No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, 

2. No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que

3. No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu

4. Que procurarà tenir el calendari vacunal actualitzat.

5. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compa

6. Que l’esportista ha llegit i entès els protocols de prevenció, higiene i se

tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.

siguin o hagin estat positives.

de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta 

malaltia.

tibles amb la Covid-19, s’abstindrà d’accedir a la instal·lació esportiva i no 

participarà en cap activitat que s’hi pugui desenvolupar. Tanmateix, l’espor-

tista informarà del seu estat als responsables de l’entitat.

guretat



de l’ECU, 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. .

Nº NOM I COGNOMS DNI TELÈFON DE CONTACTE

1
2
3
4
5
6
7
8

Cosa que DECLARO RESPONSABLEMENT a         , el dia       de
del .

Signatura i segell de la universitat

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures 

necessàries per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. En compli-

mentar el present document, les persones que signen atorguen el consentiment exprés perquè l’organització 

dels CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS tracti aquestes dades amb la finalitat descrita.

Protocol Covid CCU’22                                                                                                                             26/10/21 

• Que les persones de la universitat responsables per a l’aplicació de les mesures 

organitzatives i de protecció individual establertes en el Pla Sectorial així com a 

la Resolució SLT/1429/2020 són:

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.

7.   Que l’esportista coneix l’obligació d’informar als responsables de la competició



Declaració responsable per a esportistes, tècnics i delegats dels CCU 2021/2022
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Annex  II



En/na                                              amb DNI/NIE                   ,  com  a  integrant  de la 

Universitat                                i que participo als Campionats de Catalunya Universitaris 

2021-2022 en la modalitat esportiva de  .

Declaro responsablement que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

• No presento cap simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.

• No he estat positiu/iva de COVID 19 ni he conviscut amb persones que siguin o 

hagin estat positives.

• 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

• Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.

• 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 que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré 

del meu estat als responsables del club.

• Que he llegit i entenc els protocols de prevenció, higiene i seguretat de l’ECU 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.

• 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 

una comunicació constant amb els mateixos responsables davant de qualsevol 

incidència.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de la 

competició esportiva, signo la present declaració de responsabilitat i consento 

explícitament el tractament de les dades que hi figuren.

Signatura 
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, el dia            de                   de       .

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat 

és adoptar les mesures necessàries per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2. En complimentar el present document, 

les persones que signen atorguen el consentiment exprés perquè l’organització 

dels CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS tracti aquestes dades amb la 

finalitat descrita.
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Declaració responsible per

 a organitzadors CCU 2021/2022

En/na                                              amb DNI/NIE                   , com a organitzador 

dels CCU 2021/2022.

Declaro responsablement que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

• No presento cap simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infec-

ciós.

• No he estat positiu/iva de COVID 19 ni he conviscut amb persones que siguin o 

hagin estat positives.

• No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de CO-

VID 19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia

• Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.

• 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 partici-

paré en cap activitat que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del 

meu estat als responsables del club.

• Que he llegit i entenc els protocols de prevenció, higiene i seguretat de l’ECU i 

accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figu-

ren. 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.

• Que conec l’obligació d’informar de l'aparició de qualsevol cas de COVID 19 en 

el meu entorn familiar i de mantenir una comunicació constant amb els ma-

teixos responsables davant de qualsevol incidència.
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Annex  III



I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de la 

competició esportiva, signo la present declaració de responsabilitat i consento ex-

plícitament el tractament de les dades que hi figuren.

Signatura 
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              , el dia  de de .

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat 

és adoptar les mesures necessàries per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2. En complimentar el present document, 

les persones que signen atorguen el consentiment exprés perquè l’organització 

dels CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS tracti aquestes dades amb la fi-

nalitat descrita.
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