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CIRCULAR NÚM. 16 

 

 

ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL A SEGUIR EN LES COMPETICIONS DE L’FCF PER 

A MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 

 

 

Les darreres resolucions del Departament de Salut per les quals s’estableixen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya han comportant una relaxació 

progressiva de les restriccions, la darrera de les quals ha estat publicada en data 

22/10/21 (SLT/3150/2021). 

 

Per aquest motiu, és necessari procedir a l’actualització del Protocol a seguir en les 

competicions de l’FCF per a minimitzar el risc de contagi de COVID-19, en els següents 

aspectes: 

 

• No serà necessari efectuar el registre d’espectadors que acudeixin a la 

instal·lació esportiva. 

• Es poden dur a terme actes previs a la disputa dels partits, sempre que els 

participants duguin la corresponent mascareta i en la mesura del possible es 

respecti la distància de seguretat. 

• Tant en  instal·lacions i equipaments a l’aire lliure com en espais tancats la 

presència de públic podrà arribar al 100% de l’aforament, sempre que es 

compleixi amb el següent. 

o En espais tancats s’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la 

normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i el 

compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions 

que s’adjunten com a “Annex”. 

o En instal·lacions amb un aforament superior a 10.000 persones, si són a 

l’aire lliure, s’han d’establir un mínim de 3 sectors, amb un màxim de 

10.000 persones a cada sector; i si són en espai tancat, s’ha d’establir un 

mínim de dos sectors i un màxim de 5.000 persones per sector. Els seients 

han de ser preassignats. 
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• Els espais tancats en tots els casos, i els oberts amb aforament superior a 10.000 

persones, han de complir amb els següents requisits: 

o Tots els assistents han de dur la mascareta posada en tot moment 

o S’han d’establir les mesures de control d’aglomeracions establertes a 

l’”Annex” 

• Només es poden consumir aliments als espais de restauració delimitats de cada 

instal·lació esportiva,  però no fora d’aquests espais. 

• Les disposicions sobre públic també seran aplicables a les competicions 

organitzades per la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que es disputin a 

territori català, tal i com estableix el “Protocol reforçat d'actuació per a la tornada 

de les competicions” de la RFEF. 

• En la celebració d’assemblees d’entitats esportives s’ha de garantir la ventilació 

mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques 

d’edificis i si s’hi concentren més de 1.000 persones també el compliment de les 

mesures organitzatives de control d’aglomeracions que s’adjunten com a 

“Annex”. 

 

En tot allò no especificat en la present circular continuen vigents les disposicions 

contingudes en el Protocol per a minimitzar el risc de contagi de COVID-19 de l’FCF. 

 

Totes aquestes disposicions entren en vigor automàticament amb la seva publicació al 

DOGC, d’acord amb la disposició final tercera dels Estatuts de l’FCF. 

 

La qual cosa es comunica per al coneixement general de tots els afiliats. 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 
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ANNEX 

 

MESURES D’ORGANITZACIÓ PER EVITAR AGLOMERACIONS 

 
• Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los 

i/o distribuir-los a les diferents zones d'ocupació. 

 

• Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida respecte als habituals, i 

instal·lar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

 

• Disposar de personal de control en els accessos i les sortides; també en els accessos als serveis. 

 

• Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida. 

 

• Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments 

o punts de més afluència. 

 

• Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar 

els circuits convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir 

separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d'emergència o 

evacuació. 

 

• Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar 

franges horàries adequades per a l'accés. 

 

• Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais. 

 

• Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'acomoda el 

públic. 

 

• Preassignar localitats. 

 

• Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent. 

 

• Realitzar la sortida del públic en la finalització de l’activitat de forma esglaonada per zones i 

garantir la distància entre persones. 

 

• Evitar la interacció física entre els esportistes i el públic. 
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