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Protocol d'adaptació i Pla d’acció del Circuit de Barcelona - Catalunya per 

a la represa de l’activitat esportiva. (V4 – 30 de juny de 2020) 

 

 
Aquest document estarà en contínua revisió per tal d’adaptar-lo a les normatives que puguin anar sorgint, per la qual cosa es 

recomana verificar les versions i dates per tal d’assegurar que es tracta de la versió en vigor. 

 
Objectiu concret del protocol: establir mesures que, portades a terme, permetin la 
tornada als entrenaments i a la competició a les instal·lacions, minimitzant al màxim les 
possibilitats d’infecció per COVID-19, prenent en consideració tots els factors de risc 
involucrats basant-se en el coneixement existent, i en base al Pla d’Acció pel 
Desconfinament Esportiu de Catalunya publicat per la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física (Departament de la Presidència-Generalitat de Catalunya). 
 

1. Mesures preventives per evitar contagis. 

 
1.1. Mesures de distància: 

 

• Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat de 1,5 m en general, 
amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² per persona.  

• Estan prohibides les salutacions de contacte. 

• S’haurà de preservar al màxim els grups estables i permanents de treball, per tal 
de garantir al màxim la traçabilitat.  

• S’hauran de respectar les senyals d’espera del terra en les zones a on estiguin 
marcades. 
 

1.2. Mesures d’higiene: 

 

• Es posarà a disposició solucions hidroalcohòliques a tothom qui accedeixi a 
zones i espais comuns.  

• Abans de sortir de la zona de seguretat des d’on es treballi serà necessari 
desinfectar-se les mans i s’haurà de tornar a fer al tornar-hi.  

• Seguir les pautes de rentat de mans que recorden els cartells informatius. 

• Amb caràcter general, cap component de l’equip ha de compartir el seu material 
amb d’altres i s’ha de limitar a un ús personal.  
 

1.3. Material de protecció: 

 

• Serà obligatori l’ús de mascareta (en el cas dels pilots sempre que no portin casc 
integral).  

• Es recomana l’ús de guants de protecció quan hi hagi contacte amb utensilis 
comuns. Perquè la utilització dels guants sigui efectiva serà necessari rentar-se 
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les mans sempre abans de sortir de la nostra zona de treball i sempre que hi 
tornem.  

• En general es portarà mascareta tipus quirúrgic combinat amb la distància de 
seguretat. 
 

1.4. Neteja de les zones de treball: 

 

• S’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 i usos 
de la instal·lació. 

• Serà responsabilitat de l’usuari mantenir aquesta neteja durant el transcurs de 
la sessió de treball en la seva zona d’ús.    
 

1.5. Centre mèdic:  
 

• El Centre Mèdic contarà amb tot el material i equips de protecció i defensa 
contra el virus necessaris, així com protocols propis d’actuació en cas necessari.  

• S’informarà als centres hospitalaris de referència sobre totes les activitats 
d’especial risc que es desenvolupin al Circuit.  

• Davant de qualsevol símptoma o malestar caldrà avisar immediatament als 
responsables mèdics del Circuit, a través del telèfon 93.571 9713, que seran els 
responsables de seguir el cas amb el sistema de Salut de la Generalitat.  
 

1.6. Comunicació i acceptació: 

 

• Abans d’arribar a les instal·lacions, cada usuari ha de conèixer perfectament i 
acceptar expressament en un document específic aquest Pla d’acció per a la 
represa de l’activitat esportiva del Circuit de Barcelona-Catalunya.  

• Les persones que participin en les activitats organitzades al Circuit, i prèviament 
a la seva arribada, 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.   

• Les comunicacions que s’hagin de fer amb els usuaris es faran preferentment de 
manera electrònica o per telefonia, inclús en el moment d’ús de les instal·lacions.  
 

1.7. Control d’entrada a les instal·lacions: 

 

• Es farà una relació prèvia diària de qui pot entrar a les instal·lacions. 

• No podrà accedir ningú que no hagi signat l’autodeclaració de responsabilitat,  

• Per tal d’evitar aglomeracions s’intentarà que totes les entrades siguin 
esglaonades. 
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• Es portarà un control de temperatura a l’entrada a tota persona autoritzada a 
accedir mitjançant termòmetre.  

• Es pot demanar un control més específic a persones que vinguin de països en 
zones de risc de contagi elevat.  

• Per a les empreses de transport que vulguin accedir per a repartir algun material 
a equips o serveis externs, s’habilitaran espais comuns de descàrrega.  
 

1.8. Espais: 

 

• Existirà aforament màxim limitat per espais tancats per tal de garantir les 
mesures de distanciament establertes (distància de seguretat de 2,5 m² per 
persona). 

• Es facilitarà, sempre que sigui possible, espais de circulació en zones comuns 
d’espais per tal d’evitar aglomeracions en creuaments o punts de més afluència.  

• S’intentarà que cada equip de treball utilitzi un box de forma individual, per tal 
de no compartir espais. També es donarà espai de boxes entremig sense 
utilitzar, sempre que sigui possible, per tal d’espaiar al màxim la zona de treball 
de cada equip.  

• Si algun equip o organitzador vol acreditar un fotògraf o càmera haurà de 
demanar autorització expressa a l’Àrea de Comunicació 
(media@circuitcat.com), per tal de regular l’accés i controlar l’aforament a 
espais restringits.  

• A totes les instal·lacions es portaran a terme tasques de renovació i ventilació 
constant.  

• Sempre que sigui possible es mantindran les portes obertes per tal d’evitar que 
s’hagin de tocar manetes o tiradors. 

• S’aparcaran els cotxes a la zona designada i respectant la distància entre vehicle 
de 2m.  

• Fer ús dels ascensors de forma individual, el mínim i indispensable. S’utilitzaran 
prioritàriament les escales, excepte en casos estrictament necessaris.  

• Es podrà fer ús de les dutxes, prèvia petició i amb horaris tancats de 
funcionament per tal de garantir la seva neteja i desinfecció.   

 
1.9. Serveis de cuina i restauració: 

 

• En general estarà prohibit l’ús de cuines i serveis de càtering propis.  

• En cas que fos necessari s’haurà de fer una petició expressa, així com presentar 
el protocol específic de funcionament d’aquests espais i actuacions pel que fa a 
conservació dels aliments, rebuig, etc.  

• Sense una autorització concreta per part de Circuit quedarà prohibit aquest ús 
de servei per part de particulars.  
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2. Activitats competitives i esdeveniments esportius. 

 

• Es podran desenvolupar sempre que es garanteixin les mesures de seguretat, 
higiene i distanciament descrites en els punts anteriors.  

• Els esdeveniments i les competicions esportives a l’aire lliure, quan es tractin 
d’espais sectoritzats, podran acollir un màxim de 2.000 persones per sector, 
sempre que amb això es pugui respectar el distanciament obligatori fixat.   

• No estarà permès l’accés a les instal·lacions per a públic o espectadors, limitant-
se l’accés al personal estrictament necessari per tal de desenvolupar l’activitat.   

• Tot organitzador de competició o esdeveniment esportiu haurà de disposar 
d’un protocol que vetlli per garantir la traçabilitat dels participants i eviti el risc 
de contagi per COVID-19 i garanteixi les mesures previstes en el present Pla. 
Per tant, tot organitzador haurà de fer arribar aquesta normativa de forma 
prèvia a la seva arribada per tal de ser aprovada degudament.  

• S’haurà de portar un registre rigorós dels assistents autoritzats a accedir a les 
instal·lacions.  

• En general, no estarà permès l’accés a les instal·lacions fins que no hagi 
finalitzat l’activitat anterior.  

• Es garantirà la pràctica esportiva per a persones vulnerables o sensibles d’acord 
amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries, en condicions de 
seguretat adequades a la pròpia vulnerabilitat.  

• Per tal d’assegurar la traçabilitat s’intentarà que cada equip romangui en grup, 
per tal d’evitar al màxim el contacte entre diferents grups de gent.  

• Els boxes podran ser utilitzats per un màxim de 2 cotxes o de 4 motos, i sempre 
que es respectin les distàncies obligatòries entre les persones. De tota manera, 
si fos possible, s’evitarà al màxim fent ús de la quantitat de boxes que siguin 
necessaris.   

• En cas d’accident o en cas que un participant s’ hagués de treure el casc a la 
pista, els oficials o serveis mèdics li proporcionaran una mascareta tipus 
quirúrgic.  

• En cas que fos necessària cap reunió o instrucció amb els participants 
s’intentarà que aquesta sigui preferentment de forma virtual. En cas que no fos 
possible s’haurà de fer reserva prèvia de l’espai segons aforament i capacitat.  

• Estarà permès el copilotatge sempre que s’utilitzi dins del vehicle casc integral 
o, en cas que no fos així, mascareta de seguretat.  

• Serà necessari informar prèviament i demanar autorització per tal de romandre 
en les instal·lacions durant la nit i/o si es vol fer ús de les dutxes.  
 

 

 


