
DISTÀNCIA FÍSICA 

I AFORAMENT
Es limitarà l’aforament 

als espais tancats i es 

recomana mantenir una 

distància mínima d’1.5 

metres entre persones.

NETEJA I  
DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

Es reforçarà el servei  

de neteja i desinfecció  

d’espais comuns.

“CHECK IN” DIGITAL

S’ha habilitat un sistema 

integral digital que per-

met a l’usuari comprar i 

reservar els seu forfet o 

bitllet així com anar-lo a 

buscar directament a les 

màquines disposades a tal 

efecte als punts d’accés 

a l’estació. Als punts de 

venda físics es recomana 

evitar les transaccions 

amb efectiu.

GARANTIA COVID19

REEMBORSAMENT 

GARANTIT
Noves polítiques de 

cancel·lació que inclouen 

reemborsaments per cas 

de tancaments a causa 

de la pandèmia COVID19.

PLA DE PREVENCIÓ 

COVID19 CERTIFICAT 

Estem treballant per 

certificar la qualitat dels 

processos de prevenció 

a les 6 estacions de 

muntanya amb AENOR 

i obtenir el segell de 

l’Institut per la Qualitat 

Turística Espanyola (ICTE), 

“Safe Tourism Certified”.

Turisme i Territori 

L’experiència a les estacions de 

muntanya és complementària 

a les estades al territori, es reco-

mana informar-se prèviament i 

respectar les normes per tal de 

contribuir al manteniment del 

turisme segur per a tothom.

Elements protecció 

individual

Serà obligatori que les persones de 

més de 6 anys es cobreixin el rostre 

amb mascareta o amb tapacoll 

homologat excepte quan estiguin 

realitzant pràctica esportiva.
Medi natural 

No s’aplicaran mesures de 

limitació d’aforament a les pistes 

d’esquí i surf de neu, ja que es 

tracta d’activitats que es duen a 

terme a l’aire lliure.

Esdeveniments 

esportius i socials

Es mantené el desenvolupament 

d’esdeveniments esportius que 

no impliquin massificació de 

participants ni públic assistents.

Serveis  

i punts d’atenció 

al públic

S’aplicaran les mesures pre-

ventives habituals: distància de 

seguretat, mascareta, mampares 

protectores i gel hidroalcohòlic. 

MESURES DE 

PREVENCIÓ,

ACTIVITAT 

SEGURA

Remuntadors & 

Transports

No es limitarà l’aforament als 

remuntadors mecànics de trans-

port per cable i trens cremallera 

però sí és obligatori l’ús de 

mascareta.

BONES PRÀCTIQUES I MESURES APLICADES  

A LES ESTACIONS DE MUNTANYA D’FGC  

PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19

Restauració

Remuntadors i Transports

Escoles d’esquí i snowboard

Esdeveniments esportius

Activitats a l’estació

Punt de Venda/Atenció al client

Botigues/Lloguers d’esquí


