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PART EXPOSITIVA 

 

Aquest protocol trasllada les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc 
de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu, 
contemplades a l’Annex 1. Fase represa de l’activitat esportiva de Catalunya, elaborat per la 
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, i aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT el 
passat 13 de juny de 2020. 

En tot allò no previst en aquest document, serà d’aplicació el que s’estableixi a la Resolució 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten les mesures bàsiques de protecció i 
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-
CoV-2, així com aquelles Resolucions i Ordres que siguin dictades per l’autoritat competent. 

Com a criteris generals pertinents a la pràctica i organització de proves d’agility cal remarcar 
els següents punts de l’annex anteriorment esmentat: 

 Es podran desenvolupar activitats competitives i esdeveniments esportius de caràcter 
competitiu sempre que es garanteixin les mesures de seguretat, higiene i 
distanciament entre esportistes, així com complementàriament dictades a la Resolució 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, i aquelles Resolucions i Ordres que siguin dictades per 
l’autoritat competent. 

 Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la distància 
física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de 
seguretat de 2,5 m2 per persona. 

 Tota entitat promotora d’activitat esportiva haurà de garantir la traçabilitat dels grups 
estables així com dels esportistes que hi participin mitjançant la protocol·lització de les 
mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la 
simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. 

 Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de declarar 
responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 
compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones 
que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la 
mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o 
haver estat positiu. 

 Tot organitzador de competicions o esdeveniments esportius haurà de preveure 
mesures de circulació de les persones assistents i esportistes que evitin les 
aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. 

 El titular de cada instal·lació esportiva, sense distinció, haurà de disposar i actuar 
d’acord amb un protocol propi que contempli les normes bàsiques de prevenció i 
higiene (neteja i desinfecció), així com mesures de limitació d'accés, d'aforament, 
d'organització interna i de protecció dels practicants, personal tècnic i professionals de 
la instal·lació en base a les mesures dictades per les autoritats sanitàries així com 
l’administració esportiva. 

 D’acord amb la variabilitat de supervivència del coronavirus en les superfícies (d’entre 
2 hores i 9 dies), cada titular de instal·lació, en el propi protocol, establirà un sistema 
adaptat d’intensificació de neteja i desinfecció en funció de l’aforament, la freqüència 
de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats, els usos de la instal·lació així com la 
possibilitat de la presència de casos possibles o confirmats de COVID-19. 
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Així mateix totes les instal·lacions esportives hauran d’adequar les mesures de seguretat per 
tal de garantir la salut, seguretat i higiene per a la pràctica esportiva en els següents termes: 

Mesures informatives i de prevenció Covid19 

1) Disposar visiblement de panels i infografies informatives de les mesures d’higiene 
bàsiques i essencials establertes pel departament de salut i ministeri de salut. 

2) Cal que l’entitat esportiva designi una persona responsable de la instal·lació per tal de 
donar compliment al protocol de seguretat, higiene, distanciament i concentració de 
persones, i vigili el seu compliment. 

3) Qualsevol activitat esportiva o pràctica d’activitat física ha de guiar-se pel principi de 
minimització de risc. Per tant, cal evitar tota activitat que comporti risc associat així 
com alta concentració de persones. 

Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

1) Tota instal·lació on es desenvolupin activitats de caràcter esportiu, per tal de ser 
oberta al públic, haurà de realitzar les oportunes tasques de manteniment, desinfecció 
i control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment a totes les mesures 
sanitàries i d’higiene que adopti el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i/o el Ministerio de Sanidad segons correspongui. 

2) Cal tenir a disposició de tothom qui accedeixi a tota instal·lació on es realitzi pràctica 
esportiva o d’activitat física de solucions hidroalcohòliques a l’entrada de cada 
instal·lació i a l’accés i sortida de les pistes. 

3) Cal garantir el distanciament de seguretat de 2 metres entre les persones que 
desenvolupin qualsevol pràctica esportiva o física a instal·lacions, equipaments o 
espais esportius, mitjançant la senyalització de les distàncies mínimes i les zones de 
pas per afavorir el compliment de les mesures per part dels usuaris. 

Mesures de salut i seguretat 

1) Cal advertir i posar en coneixement dels esportistes, tècnics, jutges i persones 
relacionades amb l’organització que tinguin la voluntat d’accedir a una instal·lació 
esportiva, que si s’ha estat en contacte estret amb una persona afectada per la COVID-
19, encara que amb símptomes lleus, ha d’abstenir-se d’accedir a la instal·lació 
esportiva un mínim de 14 dies, així com participar de les activitats esportives o 
físiques, i seguir el protocol d’actuació referit pel seu centre sanitari. Així mateix, cada 
usuari o treballador ha realitzar una autodeclaració de responsabilitat certificant els 
punts anteriors així com comprometent-se a no anar al centre si té símptomes o és un 
contacte estret. 

2) Cal prohibir la pràctica esportiva i l’accés a la instal·lació esportiva a tota persona 
simptomàtica (Febre >37,5ºC o símptomes respiratoris,...) o que hagi estat contacte 
estret d’una persona amb COVID-19. Tot usuari i esportista haurà de declarar 
responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 
compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones 
que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones infectades. 

3) Esglaonar els horaris d’accés a instal·lacions esportives per evitar una alta concentració 
de persones. 
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PART RESOLUTIVA 

Aquest protocol pretén establir les recomanacions a seguir per les entitats afiliades a la FCAG 
per a l’organització de proves esportives federades incloses en el calendari oficial de la FCAG, 
per tal d’evitar la propagació de la COVID19. 

Cal considerar aquest protocol com un document viu. Les recomanacions recollides en aquest 
document podran ser modificades segons les resolucions que estableixin les autoritats 
sanitàries competents. 

Així mateix, cal recordar que les característiques pròpies del desenvolupament de les proves 
d’agility propicien un entorn que minimitza les vies de contagi de la Covid 19. En tant en quant 
aquestes circumstàncies vinguin recolzades amb una actitud segura, salubre i proactiva dels 
organitzadors i participants, podem considerar aquest esport com a segur. Així, alguns del 
punts que afavoreixen un entorn segur i salubre són: 

 Es practica de forma individual. No hi ha contacte entre participants. 

 Es desenvolupa a l’aire lliure, en amplis espais controlats i de fàcil control d’accés dels 
participants, minimitzant el contacte amb secrecions o aerosols. Gairebé mai es 
practica en espais interiors. 

 La zona de competició és el terreny delimitat per tanques físiques que ocupa un espai 
d’aproximadament 1.200m2, i on es desenvolupa la competició en si mateixa. La 
competició es divideix en dues mànegues, d’aproximadament 200 metres, en les que 
l’equip guia/gos ha de resoldre correctament un recorregut predefinit pel jutge de la 
prova. El guiatge del gos es realitza mitjançant indicacions gestuals i verbals mentre es 
corre juntament amb el gos al llarg de tot el recorregut. 

 La participació dels diferents equips està esglaonada per les divisions (4) 
corresponents. Cadascuna de les divisions està subdividida en la categoria (3) 
corresponent al gos. Aquest distribució separada d’equips ens permet la creació de 
grups estables i separats de competició. La participació dels grups en la competició 
estarà separada per un espai de temps de, com a mínim, 30 minuts, per tal de 
minimitzar el contacte entre diferents grups estables.  Aquests grups estables restaran 
definits per la divisió i la categoria en la que han participat a la prova. 

 En tot moment es pot mantenir la distància de seguretat entre tots els participants, 
fora i dins de la zona de competició. 

 Els sistemes de de publicació de resultats en línia evitaran el contacte i la concentració 
de persones per a la seva visualització. 

OBJECTIUS 

 Establir les recomanacions a seguir per les entitats afiliades a la FCAG per a 
l’organització de proves esportives federades incloses en el calendari oficial de la 
FCAG, per tal d’evitar la propagació de la COVID19. 

 Informar i aconsellar a esportistes, organitzadors, jutges i persones relacionades amb 
les competicions de les mesures sanitàries que s’han de prendre. Aquestes van 
dirigides a iniciar l’activitat competitiva amb la màxima seguretat possible. 

 

mailto:info@fcagility.cat


Document pendent d’aprovació per part de la 
Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya 

 

 
Setembre de 2020 

Pàgina 5 de 9 

 
Federació Catalana d’Agility – G-65317398 - Ausiàs March, 61-77 local 4 – 08912 Badalona - Tel: 689 020 292 

Apartat de correus 175, 08910 Badalona 
www.fcagility.cat E-mail: info@fcagility.cat 

 

PRECEPTES BÀSICS 

1. Tots els esportistes, acompanyants, jutges i persones relacionades amb la competició, 
s’abstindran d’accedir a la instal·lació esportiva ni participar en cap activitat esportiva 
que s’hi pugui desenvolupar en qualsevol competició, en el cas que durant els darrers 
14 dies i fins a la data de competició: 
a. Presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
b. Hagi donat positiu/iva de Covid-19 o hagi conviscut amb persones que siguin o 

hagin estat positives. 
c. Hagi estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 

ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 
2. Recordar que és d’obligat compliment emplenar i entregar a l’organització la 

Declaració responsable per a esportistes majors d’edat, o per a les famílies 
d’esportistes menors d’edat, segons correspongui, abans de l’inici de la competició. 

3. La FCAG mantindrà un registre actualitzat dels participants a cadascuna de les proves 
mitjançant l’aplicació informàtica “Data” per tal de garantir la traçabilitat dels equips 
participants. 

4. Cal que el club organitzador de la prova designi una persona responsable que, 
auxiliada pel personal designat per l’organització, vetllarà pel compliment del protocol 
de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones. 

RECOMANACIONS GENERALS 

 Els esportistes, tècnics, jutges i personal de l’organització han de seguir estrictament 
les pautes d’higiene personal, i de conducta social per tal d’evitar contagis. 

 No es recomana l’assistència de persones de risc als esdeveniments esportius. 
D’assistir-hi caldrà que compleixin rigorosament i en tot moment les mesures de 
distancia, barrera i higiene personal de prevenció contra la Covid 19. 

 L’ús de mascareta serà obligatori durant l’estada en la zona de competició,  zona de 
pre-ring en el cas que no es pugui delimitar la zona de pre-ring amb una barrera física 
que permeti el distanciament recomanat, el reconeixement de pista i durant els 
possibles mesuraments. El seu ús serà opcional per al participant en el seu torn de 
competició, i pel jutge mentre estigui exercint la seva tasca a dins de la pista. Les 
possible modificacions a l’ús de la mascareta vindran determinades per la normativa 
establerta per les autoritats sanitàries. 

 Es recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals. 

 Cal mantenir una distància social de dos metres i mig entre totes les persones 
participants. Dins i fora de la zona de competició. 

 Si qualsevol dels participants en l’esdeveniment manifesta símptomes, com febre o tos 
persistent, haurà d’avisar al club organitzador de la prova i abandonar immediatament 
les instal·lacions. 
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INSCRIPCIÓ A LES PROVES 

La inscripció dels equips es realitzarà de forma telemàtica, mitjançant correu electrònic 
directament al club organitzador, tal i com contempla l’article 1.6 Inscripció a les proves del 
Reglament de Regim Intern. 

La inscripció dels participants caldrà que vingui acompanyada d’una còpia digital de la 
Declaració responsable per a esportistes majors d’edat, o per a les famílies d’esportistes 
menors d’edat, segons correspongui. 

Així mateix, tots els acompanyants dels esportistes  hauran d’aportar còpia digital de la 
Declaració responsable corresponent. 

DEFINICIÓ DE L’AGENDA HORÀRIA DE LES PROVES 

El càlcul general de durada de la prova correspondrà a l’expressat a la Circular 06/2014, que 
assenyala un temps orientatiu per tal de programar l’agenda de les proves. En concret: 

 Iniciació: 2 minuts per gos i mànega. 

 2a Divisió: 1,5 minuts per gos i mànega. 

 1a Divisió: 1 minut per gos i mànega. 

 Divisió d’Honor: 1 minut per gos i mànega. 

 S’afegiran 25 minuts per cada canvi de pista i 7 minuts per cada reconeixement. 

Per tal de garantir les mesures estipulades per les autoritats sanitàries, que evitin la 
concentració de persones en certs punts de la zona de competició: 

 Els reconeixements comptaran amb un màxim de 20 participants. Caldrà realitzar tants 
reconeixements com sigui necessari en cada divisió. Per aprofitar els reconeixements  
es sumaran tots els participants de la divisió (de totes les categories) i es dividiran en 
grups de 20. 

 En el cas que una de les categories de qualsevol de les divisions superi els 50 
participants, es dividirà la prova entre les categories afectades com si es tractes d’una 
divisió diferent amb horaris diferenciats. 

 S’establirà un temps de 30 minuts a la finalització de cada prova per tal de facilitar el 
buidatge de la zona aparcament. 

DESPLAÇAMENTS 

 Abans de començar, assegurar-se de complir les normes de mobilitat i mesures de 
prevenció fixades per les autoritats sanitàries. 

 En el desplaçament han de prevaldre les opcions que permetin l’ús individual del 
vehicle. Si s’utilitzen vehicles compartits o col·lectius s’han de seguir les normes de 
seguretat que dictin les autoritats sanitàries. 
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APARCAMENT ALS VOLTANTS DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 

 L’organitzador de la prova facilitarà una zona d’aparcament prou amplia que permeti 
una distribució de vehicles racional complint amb les normes vigents en el seu 
moment. 

 L'aparcament ha d'estar acotat i estar controlat per personal de l’organització. 

 L'estada de vehicles en aquesta zona ha de durar el menor temps possible. 

 En aquesta zona també són d’aplicació les normes establertes per les autoritats 
sanitàries respecte a barrera, distància i higiene personal. 

 El més aviat possible, quan els/les participants finalitzin la competició hauran 
d'abandonar l'aparcament amb els seus vehicles, evitant reunions i converses en grup 
en aquesta zona, i mantenint la distància social.  

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 

 No és permesa l’assistència de públic, només hi podran accedir a les instal·lacions 
els/les participants, acompanyants i el personal de l’organització. 

 Els equips romandran en la instal·lació esportiva el temps mínim necessari per la seva 
participació, i l’abandonaran tan aviat hagin finalitzat la prova, a excepció dels equips 
que participin en la cerimònia d’entrega de trofeus. 

 Els itineraris d’entrada i de sortida han d’estar clarament diferenciats. 

 Cal disposar de dispensadors d’hidrogel com a mínim a l’entrada i sortida de la 
instal·lació esportiva. 

ZONA DE PRE-RING 

 La zona de pre-ring estarà clarament delimitada per tanques físiques, i comptarà amb 
un espai disponible que garanteixi la distància mínima de seguretat interpersonal de 
2,5 m2 en els temps d'espera previ a l'entrada a la pista. 

 A la zona de pre-ring només romandrà l’equip en espera el temps imprescindible. No 
es permetran les aglomeracions i/o reunions en els seus voltants. 

 L’ús de la mascareta en aquest espai és opcional (participant). 

 Cal disposar de dispensadors d’hidrogel a l’entrada (zona de pre-ring) i sortida de la 
zona de competició. 

 L’organitzador de la prova establirà les mesures higièniques necessàries per tal d’evitar 
el contacte amb corretges, joguines o altres estris que el participant pugui deixar a 
l’inici de la pista. 
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ZONA DE COMPETICIÓ 

 A la zona de competició només romandran un únic equip guia/gos, el jutge de la prova, 
i els ajudants de pista. 

 L’ús de la mascareta en aquest espai és opcional per al participant i el jutge mentre 
estigui exercint la seva tasca dins de la zona de competició. 

 Els ajudants de pista formaran un grup estable al llarg de tota la competició. 

 Els ajudants de pista seran els encarregats del muntatge i desmuntatge de la pista a la 
que estiguin assignats. 

 Els ajudants de pista seran els únics que puguin tornar a col·locar els obstacles que 
hagin pogut caure (En cap cas els participants tocaran els obstacles). Cada cop es toqui 
un obstacle, caldrà netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica. 

 Els ajudants de pista caldrà que portin la mascareta al llarg de la competició i que 
disposin de solució hidroalcohòlica. 

 En la mesura del possible, es desinfectaran els obstacles a cada canvi de mànega. 

TAULA DE CONTROL 

 Es tracta d’una zona on només hi accedirà el personal de l’organització, jutges, ajudant 
de jutges, i cronometradors. Ha d’estar perfectament delimitada i aïllada dels 
participants. Ha de disposar de gel hidroalcohòlic per al rentat de mans. 

 Serà obligatori l’ús de la mascareta per al cronometrador i ajudant de jutge, tot i que 
aquests no es troben en a la zona de competició quan està l'equip a pista i no es 
preveu cap interacció entre ells i el participant, o el jutge. 

ORDRE DE SORTIDA I RESULTATS 

 L'exposició de l'ordre de participació, resultats de les mànegues,  i classificació final es 
realitzarà mitjançant programari digital (tipus Telegram, web, etc..), per evitar les 
aglomeracions que ocasiona la seva exhibició en taulers o panells. 

RECONEIXEMENT DE PISTA 

 Les tandes de reconeixement de pistes estaran limitades a un màxim de 20 
participants, quantitat que garanteix millors condicions de prevenció contra la Covid-
19. 

 Sols podran participar en el reconeixement els participants assignats a aquella tanda 
de reconeixement, més els tècnics acreditats de la federació i esmentats com a tal en 
el full d’inscripció a la prova. 

 Serà obligatori l’ús de la mascareta al llarg de tot el període de reconeixement. 

 Cal recordar que no es pot tocar cap obstacle (baixar balancí, zones de contacte, etc.) 
durant el reconeixement de la pista. 
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ENTREGA DE TROFEUS 

Atesa l’excepcionalitat sanitària que està vivint Catalunya com a conseqüència de la Covid-19, 
la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, per mitjà del Consell Català de l’Esport, 
estableix les següents mesures generals d’aplicació en les cerimònies d’entregues de premis 
que s’efectuïn com a extensió del desenvolupament d’una prova esportiva: 

 Al llarg de tot el lliurament de premis caldrà: 
o Mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres. 
o Utilitzar mascareta que cobreixi el nas i la boca. 
o Rentar-se les mans abans i després de cada lliurament amb solucions 

hidroalcohòliques. 
o El premi material (copes, medalles, objectes, etc.) estarà prèviament 

desinfectat abans del seu lliurament. 

 El lliurament de premis es farà sense públic, en un espai reservat, completament 
delimitat i restringit per a les persones que no formin part de l’operativa del mateix 
lliurament. 

 En cas d’haver-hi calaixos o podis habilitats per al lliurament de premis, serà necessari 
que siguin desinfectats abans de la cerimònia i després de cada lliurament. 

 En cas de fotografia conjunta, cal garantir un espai prou ampli per assegurar el 
distanciament entre les persones, sense que se superi la concentració màxima de sis 
persones en el mateix espai, i en qualsevol dels casos, caldrà evitar el contacte físic, 
com ara encaixades de mans, abraçades o petons. 

 El responsable del compliment del protocol de la competició haurà de garantir que es 
segueixin les mesures adoptades en la cerimònia o celebració de lliurament de premis. 
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