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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS PARTICIPANTS EN ACTIVITATS ESPORTIVES 

Activitat o competició:  

Data:  

Entitat o Club:  

Responsable entitat:   

La persona sotasignat, que participa a l’activitat esportiva esmentada en qualsevol forma (alumne, 

esportista, delegat, jutge, responsable, comitè, voluntari, etc.), amb llicència esportiva federativa en 

vigor emesa per la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

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) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat 

positives. 

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’abstindré d’accedir a l’escenari de l’activitat i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi 

pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de l’entitat que realitza 

l’activitat esportiva. 

4. Que he llegit les mesures bàsiques de prevenció adjuntes 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 de l’activitat esportiva. 

5. 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 un contacte estret amb els mateixos 

responsables davant de qualsevol incidència. 
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MESURES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA 

1. PREVENCIÓ 

− Descarregar i utilitzar l’APP Radar Covid https://radarcovid.gob.es/home 

2. HIGIENE 

− Higiene freqüent de mans. 

− Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la 

cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls). 

− Neteja i desinfecció de les superfícies. 

3. PRÀCTIQUES SOCIALS 

− Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de 

transmissió. 

− Distància física interpersonal de seguretat. 

− Cridar o cantar afavoreixen la transmissió.  

4. MASCARETA 

− Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys, independentment 

del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat: 

− A la via pública i en espais exteriors 

− En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic 

− Al transport públic 

5. ESPAIS OBERTS / VENTILATS 

− Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats. 

− Ventilació correcta dels espais tancats. 

 

El compliment de les mesures de protecció establertes per les autoritats sanitàries és responsabilitat 

individual de cadascun dels participants, amb total indemnitat de la Federació o el Club dels contagis 

que en el seu cas es poguessin produir. 

 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a l’escenari de l’activitat i participar en les activitats 

esportives i socials desenvolupades per l’entitat organitzadora que figura a l’encapçalament, signo 

la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi 

ha en aquesta declaració. 
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