
GUIA PER A L’APLICACIÓ DELS PROTOCOLS PRÀCTICA ESPORTIVA HP/HL/RD EN LA FASE DE REPRESA 

(ENTRENAMENTS/COMPETICIONS DE CAMPIONATS/PROVES/TROFEUS I LLIGUES REGULARS) 

En tot l’àmbit territorial de Catalunya (a) 

 

 

 

 

ABANS DURANT DESPRÉS 

QUAN QUÈ QUI ON 

RHS acreditat (f) 

Protocol específic que eviti el 

risc de contagi 

Infografies informatives 

Dotar amb EPI’s adequats als  

seus treballadors/es 

Neteja i desinfecció inicial exhaustiva 

Comuns 

Privats 

Esportiu 

Mobiliari 

Tecnològic 

Espais 

Material 

Indicadors per evitar la formació 

d’aglomeracions 

Circuits de fluxos d’entrada, 

circulació i sortida 

Col-locació dispensadors de gel 

hidroalcohòlic en espais 

comuns i d’ús compartit 

Segons calendari oficial/dia 

i hora adjudicada 

Inst. Pràctica habitual 

Aire lliure/espai públic 

Traçabilitat © 

Declaració responsable (d) 

Comp./Entrenament 

Individual 

Col-lectiva 

Individualitzada 

Amb contacte 

Titular de la inst. Club/Entitat esp. Participants 

Protocol específic FCP que 

eviti el risc de contagi 

Infografies informatives 

Dotar amb EPI’s adequats als  

seus col-laboradors/es 

Traçabilitat © 

Declaració responsable (d) 

RHS acreditat (f) 

Acreditació federativa (g) 

Neteja i desinfecció inicial exhaustiva 

Esportiu 

Utensilis/útils 

Tecnològic 

Material 

Equipament 

Sistema d’inscripció telemàtic 

Impedir l’accés a la persona que 

presenti símptomes relacionats 

amb la COVID-19 

La persona amb símptomes ha 

d’activar el circuit preventiu 

Declaració responsable (d) 

Neteja i desinfecció 

inicial/final/constant/habitual 

Esportiu 

Utensilis/útils 

Tecnològic 

Material 

Equipament 

Mans 

Calçat abans d’entrar al 

recinte (recomanat) 

Desplaçament recomanat 

Individual 

Amb familiars convivents 

Roba i equipació esportiva ja 

posada de casa (recomanat) 

FCP 

Protocol específic FCP que 

eviti el risc de contagi (g) 

Acreditació federativa (h) 

Declaració responsable (d) 

Àrbitres/Jutges/Calculadors 

Treballadors/es 

Col-laboradors/es 

Aplicació Protocols 

Inst./SGEAF i específic FCP 

que eviti el risc de contagi 

Control i registre d’entrada 

esglaonat (1r inst, 2n 

participants, 3r públic 

Traçabilitat © (QR App FCP 

recomanat pel públic també) 

Ús de mascareta obligatori (a 

excepció dels esportistes i 

jutges/àrbitres durant la 

pròpia pràctica esportiva i 

pax que així ho requereixin) 

Àrbitres/Jutges/Calculadors 

Treballadors/es 

Col-laboradors/es 

Esportistes/Tècnics 

Auxiliars/Anotadors 

Públic assistent: 

 

Distància interpersonal d’1’5m 

o 2’5m2 d’espai sempre que 

sigui possible. 

 

Grups estables i permanents 

en disciplines/modalitats de 

pràctica esportiva amb 

contacte (b) 

RHS acreditat (f) 

Instal-lacions a l’aire lliure 
Fins a 2000 pax. en espais sectoritzats 

 
Fins a 3000 pax en cas de seients preassignats 

Instal-lacions cobertes 
Fins a 1000 pax. en espais sectoritzats 

 
Fins a 2000 pax en cas de seients preassignats 

Instal-lacions estables 

amb aforament superior 

a 5000 pax 

Distància interpersonal d’1’5m o 2’5m2 d’espai per persona 

Pla específic autoritzat per la SGEAF 

Ventilació creuada i constant 

Desinfecció i neteja d’espais 

comuns i material esportiu 

després de cada ús 

Ús de dutxes i vestidors 

garantint una superfície de 

3m2 per usuari 

Control de sortida esglaonat 

(1r públic, 2n participants, 3r 

personal instal-lació) 

 
Resolució incidències 

Desinfecció i neteja 

exhaustiva d’espais, material 

esportiu i roba/uniformes 

després de cada jornada 

a) No aplicable a les comarques/col·lectius amb restriccions dictades per les Autoritats Sanitàries. 
b) S’entén per grup estable i permanent aquell grup d’esportistes que de forma continuada hagin tingut 

contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels membres hagin presentat simptomatologia clínica 
COVID-19 durant el període d’estabilització del grup que és de 14 dies. 

c) Enllaç al web FCP: Model de traçabilitat FCP. En competicions servirà de suport la inscripció i l’e-acta. 

d) Enllaç al web FCP: Model de Declaració Responsable FCP. 
e) Enllaç al web SGEAF: Curs digital oficial de la SGEAF Responsable en matèria de Seguretat i Higiene. 
f) Veure condicions per a la pràctica esportiva roller de la FCP per a la fase de represa. 
g) Enllaç al web FCP: Model de certificació mesures d’higiene i seguretat FCP. 
h) Enllaç al web FCP: Model d’acreditació federativa FCP. 

GENERALITATS FCP CONDICIONS ESPECÍFIQUES FCP 

Ús individual i intransferible de les ampolles d’aigua 

Digitalització dels processos 

Obtenció de llicències 

Creació i Inscripció d’equips 

Confecció de lligues i grups (recomanat prox. geogràfica) 

Calendaris i canvis/permutes 

Actes electròniques per a traçabilitat 

Designacions arbitrals 

Publicació de resultats i classificacions 

al web 

 

Reclamacions/protestes via @ 

 

Ús individual i intransferible de material i roba esportiva 

Presentació llicències esportives en format digital 

Mantenir la distància interpersonal tant per entrar com per sortir de la pista 

Diferenciar l’entrada de la sortida a pista i a ser possible creuar-les diagonalment 

Evitar el contacte a les salutacions inicial i final diferenciant en espai i temps 

cada col-lectiu (equip contrari, àrbitres...) 

Deixar una separació d’1’5m o o 2’5m2 entre la taula d’anotadors i la zona d’expulsats. 

Respectar l’espai interpersonal amb els àrbitres/anotadors/auxiliars 

Ús de “tablets” per a l’acta electrònica només per a personal autoritzat i amb 

desinfecció de mans prèvies i posteriors a cada ús 

Accés exclusiu a participants registrats en les inscripcions i àrbitres/auxiliar designats 

Presentació docs RHS club/entitat i acreditació federativa Premiacions a nivell individual i sense contacte respectant la distància 

Mantenir sempre la distància 

interpersonal d’1’5m o 2’5m2 

d’espai per persona 

Diferenciació i marcatge 

accessos i circulacions per a 

treballadors/es, col-

laboradors/es club, 

participants i públic 

Control manual i/o a través de 

QR App FCP fins a completar 

aforament legal segons inst. 

Neteja constant i habitual de 

mans (especial atenció zones 

comunes) 

Neteja i desinfecció freqüent 

d’espais i  materials, 

equipaments comuns i o d’ús 

compartit 


