
 

CONDICIONS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN LA FASE DE REPRESA SEGONS 

SGEAF i FCP 

GENERALS 

• En tot l’àmbit territorial de Catalunya a. 

• Practicants d’esport federat i no federat. 
• Es recomana que els desplaçaments dels esportistes i participants, personal tècnic i 

persones voluntàries així com del públic assistent, es facin de forma individual o 
exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els 
desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada persona haurà 
de fer ús individual de les mascaretes.  

• Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva/uniforme 
laboral ja posada procurant evitar l’ús de vestidors. 

• Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica 
així com aigua i sabó que es disposarà en tots els espais comuns de la instal-lació. 

• El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús, d’acord 
amb les instruccions acordades i publicades pel departament competent, i en especial 
les autoritats sanitàries. 

• Es recomana dur a terme una neteja i desinfecció del calçat abans d’entrar al recinte 
esportiu. 

• L’ús de mascareta és obligatori en tot moment per a tots els participants a excepció dels 
esportistes i jutges/àrbitres durant la pròpia pràctica esportiva (inclou 
calculadors/anotadors/delegats/tècnics/auxiliars/treballadors/voluntariat/públic). Així 
mateix les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui 
veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat 
o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin 
alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització, estaran exempts de l’ús 
obligatori de la mascareta. 

• Entrenaments i pràctica esportiva de competició. 
• Prioritat d’ús d’instal·lacions a l’aire lliure o espai públic. 
• Instal·lacions de pràctica habitual. 

• Pràctica individual o col·lectiva: 
o Distància interpersonal d’1’5m o 2’5m2 d’espai sempre que sigui possible. 
o Grups estables i permanents en disciplines/modalitats de pràctica esportiva 

amb contacte b. 
• Traçabilitat de la pràctica esportiva dels participants i els seus grups estables mitjançant 

document c (recomanat també per al públic). 
• Declaració responsable d 

(esportistes/àrbitres/jutges/calculadors/anotadors/tècnics/auxiliars/treballadors/volu
ntariat). 

• L’organitzador comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a les persones 
treballadores a càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En 
aquest sentit, s’assegurarà de la disposició d’infografies informatives amb aquesta 
finalitat. 

• L’organitzador durà a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el 
material d’ús de l’activitat que aporti l’organitzador. 

• L’organitzador dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que 
participen en el desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la 



 
funció desenvolupada i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser 
compatibles entre ells. 

• L’organitzador procurarà un sistema d’inscripció a l’activitat per mitjà telemàtic. 

• L’organitzador impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin 
símptomes relacionats amb la COVID-19. Es recomana la presa de temperatura dels 
participants a l’accés a la instal·lació (si presenta febre es denegarà l’entrada 
preventivament i serà la pròpia persona o el seu tutor/a legal qui activarà el circuit 
preventiu). 

• L’organitzador establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de 
persones. Fluxos d’accés, d’entrada, de circulació i de sortida diferenciats per 
treballardors/es de la instal-lació, participants i públic. 

• L’organitzador, en la mesura del possible, col·locarà dispensadors del gel 
hidroalcohòlic/sabó en l’espai de l’activitat per al seu lliure ús de les persones 
participants. 

• Persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció 
individual establertes en el Pla Sectorial així com en la Resolució SLT/1429/2020. 
Aquesta persona caldrà que tingui el curs digital oficial de la SGEAF en matèria de 
prevenció i higiene específic e: 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de la instal·lació. 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de l’activitat (club). 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de la competició (FCP). 

LLEURE I TECNIFICACIÓ MENORS 18 ANYS 

• Practicant d’esport federat i no federat menor de 18 anys. 

• Campus o tecnificacions. 

• Prioritat d’instal·lacions a l’aire lliure o espai públic. 

• Instal·lacions de pràctica habitual. 

• Pràctica individual o col·lectiva: 
o Distància interpersonal d’1’5m o 2’5m2 d’espai sempre que sigui possible. 
o Grups estables i permanents en disciplines/modalitats de pràctica esportiva 

amb contacte b. 
o Amb interactuació de fins a 3 grups estables màxim, sense que suposi superar 

el nombre total de 30 practicants. 
• Traçabilitat de la pràctica esportiva dels participants i els seus grups estables mitjançant 

document c. 
• Declaració responsable d. 
• Persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció 

individual establertes en el Pla Sectorial així com en la Resolució SLT/1429/2020. 
Aquesta persona caldrà que tingui el curs digital oficial de la SGEAF en matèria de 
prevenció i higiene específic e: 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de la instal·lació. 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de l’activitat (club). 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de la competició (FCP). 



 

COMPETICIÓ 

• Practicant d’esport federat i no federat. 

• Competició esportiva i esdeveniments esportius. 

• Prioritat d’instal·lacions a l’aire lliure o espai públic. 

• Instal·lacions de pràctica esportiva habitual. 

• Pràctica individual o col·lectiva: 
o Distància interpersonal d’1’5m o 2’5m2 d’espai sempre que sigui possible. 
o Grups estables i permanents en disciplines/modalitats de pràctica esportiva 

amb contacte b. 

• Traçabilitat de la pràctica esportiva dels participants i els seus grups estables mitjançant 
document c. 

• Declaració responsable d de tots els participants (inclou 
voluntariat/jutges/àrbitres/calculadors/col-laboradors/auxiliars/tècnics/esportistes) 

• Persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció 
individual establertes en el Pla Sectorial així com en la Resolució SLT/1429/2020. 
Aquesta persona caldrà que tingui el curs digital oficial de la SGEAF en matèria de 
prevenció i higiene específic e: 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de la instal·lació. 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de l’activitat (club). 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de la competició (FCP). 

• Sistema d’accessos que eviti aglomeracions diferenciat per col-lectiu (1r entrada 
treballadors/es de la instal-lació, 2n participants, 3r públic amb circuits diferents a ser 
possible i que no es creuin). 

• Cal un protocol específic de la competició que eviti el risc de contagi aprovat per la 
SGEAF (el tramita la Federació i la SGEAF l’aprova per a la seva aplicació) f. 

• Cal la certificació per part de la FCP conforma l’entitat organitzadora/seu de la 
competició/prova acompleix amb les mesures d’higiene i seguretat que té aprovades la 
FCP g. 

• Assistència de públic: 
o Es recomana el registre d’assistents. 
o L’ús de mascareta és obligatori. 
o Controls de fluxos d’accés i sortida independents i diferenciats. 
o S’ha de mantenir sempre la distància interpersonal d’1’5m o 2’5m2 d’espai per 

persona de públic. 
o Instal·lacions a l’aire lliure: 

▪ Fins a 2000 pax. en espais sectoritzats. 
▪ Fins a 3000 pax en cas de seients preassignats. 

o Instal·lacions cobertes: 
▪ Fins a 1000 pax. en espais sectoritzats. 
▪ Fins a 2000 pax en cas de seients preassignats. 

o Instal·lacions estables amb aforament superior a 5000 pax: 
▪ Distància interpersonal d’1’5m o 2’5m2 d’espai. 
▪ Pla específic autoritzat per la SGEAF. 

 

 



 

INSTAL-LACIONS 

• Practicant d’esport federat i no federat. 

• Entrenament i pràctica esportiva de competició. 

• Instal·lacions esportives cobertes i descobertes i centres esportius. 

• Individual o col·lectiva: 
o Distància interpersonal d’1’5m o 2’5m2 d’espai sempre que sigui possible. 
o Grups estables i permanents en disciplines/modalitats de pràctica esportiva 

amb contacte b. 
o Mesures específiques per a col·lectius vulnerables. 

• Ventilació creuada i constant d’espais tancats. 
• Desinfecció i neteja d’espais comuns i material esportiu després de cada ús segons: 

o Freqüència d’ús o ocupació. 
o Tipus d’activitat. 
o Aforament de l’activitat. 
o A major freqüència/ocupació/intensitat d’activitat/aforament, major 

freqüència de desinfecció i neteja 
• Cal un protocol específic de la instal·lació que eviti el risc de contagi responsabilitat del 

titular de la instal·lació. 

• Ús de dutxes i vestidors garantint una superfície de 3m2 per usuari. 
• Persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció 

individual establertes en el Pla Sectorial així com en la Resolució SLT/1429/2020. 
Aquesta persona caldrà que tingui el curs digital oficial de la SGEAF en matèria de 
prevenció i higiene específic e: 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de la instal·lació. 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de l’activitat (club). 

o Persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) per part 
del titular de la competició (FCP). 

 

CONDICIONS DE PRÀCTICA ESPORTIVA ROLLER EN LA FASE DE REPRESA 
SEGONS FCP+SGEAF 

GENERALITATS:  

Portar cadascú la seva ampolla d’aigua. 

Declaració responsable de tots els participants en tutela de cada club involucrat. 

Premiacions de manera individualitzada i sense contacte mantenint la distància de seguretat. 

Ús del material del jurat/àrbitres exclusiu a personal autoritzat (jutges/àrbitres/anotadors) 
amb neteja i desinfecció després de cada jornada i amb neteja constant i habitual de mans per 
part de les persones que el manipulen. 

Digitalització dels següents processos: 

• Petició de seu per a Prova o Campionat (segons normativa específica FCP). 

• Convocatòries. 

• Inscripcions via Playoff. 



 

• Fulls d’alineacions / Ordres de sortida / Sortejos de sèries / Mànigues / Rondes. 

• Designacions arbitrals. 

• Actes electròniques via Playoff. 

• Publicació de resultats i classificacions al web. 

• Reclamacions o pretests (permeses fins a 24h després de la prova/competició). 

• Acreditació per part de la FCP conforma l’entitat organitzadora/seu de la 
competició/prova acompleix amb les mesures d’higiene i seguretat que té aprovades 
la FCP g. 

PATINATGE VELOCITAT (PV), ROLLER ALPÍ EN LÍNIA (RA), SCOOTER (SC), 
SKATEBOARDING (SK), IN LINE FREESTYLE (IF), ROLLERBLADING (RB), DESCENS (DH) 

Proves/competicions: 

• Prioritzar la realització de proves en espais a l’aire lliure. 

Assistents: 

• Presentació llicències esportistes en format digital (pdf)- playoff i/o correu electrònic. 

• S’haurà d’especificar a la fulla d’inscripció tant els esportistes com la resta d’staff 
tècnic amb llicència vigent de la FCP del propi club que estaran a la zona de carpes 
(tècnics, delegats, auxiliars...). 

• S’haurà de mantenir una distància mínima de 2 metres entre cada carpa.  

Reunions de delegats/responsables: 

• Es realitzarà el sorteig de les sèries/mànigues/rondes abans del dia de la competició i 
s’enviarà telemàticament als clubs/participants. 

• Mantenir la distància interpersonal de seguretat d’1’5m o 2’5m2  a la reunió de 
delegats presencial (màxim 1 delegat per club). 

Accessos a pista o circuit: 

• Determinar un punt d’entrada i un de sortida ben diferenciats i a ser possible creuats. 

• Senyalitzar la posició dels esportistes a la zona d’espera abans d’entrar a competir 
mantenint la distància interpersonal de seguretat d’1’5m o l’espai de 2’5m2. 

• Els esportistes que ja han dut a terme la seva cursa/ronda/sèrie/màniga, marxaran de 
la instal·lació, al finalitzar aquesta. Només romandran en la zona específica en el cas de 
ser premiats i/o ser cridats a una nova cursa/ronda/sèrie/màniga mantenint sempre la 
distància interpersonal de seguretat d’1’5m o l’espai de 2’5m2. 

Participants per cursa (PV): 

• Curtes : màxim 5 persones alhora 

• Llargues : màxim 10 persones alhora 

Superant aquests màxims la divisió es farà per sorteig. 

En cas de formar-se grups de competició/prova pel volum de competidors/es, caldrà que 
cada esportista aporti la declaració responsable corresponent. 
Escalfament per torns dels grups estables o grups de competició. 
En curses llargues sortides llançades. 

 

Participants per cursa/ronda/sèrie/màniga (RA, SC, SK, RB, IF, DH): 



 

• Individuals: 1 única persona 

• Per parelles: 
o 2 persones separades en espai i temps (sortida en diferit) 
o 2 persones separades en espai (mínim separats 5m.) 

• Grups de 4: 
o 4 persones separades en espai i temps (sortida en diferit) 
o 4 persones separades en espai (mínim separats 5m.) 

Escalfament en RA/SC/SK/RB/IF/DH per torns tipus “jam session” on els participants 
(màxim 4 pax alhora), no es creuen ni tenen contacte. 
Els remontes de DH hauran de ser en grups de 8 pax màxim, amb ús obligatori de 
mascareta i mantenint la distància interpersonal entre els/les remuntats/des. 
 
En cas de formar-se parelles o grups de competició/prova pel volum de competidors/es, 
caldrà que cada esportista aporti la declaració responsable corresponent. 

Neteja i desinfecció de material i espais comuns després de cada jornada amb especial atenció 
a mobiliari, banquetes i útils freqüents. 

 

HOQUEI LINIA (HL), HOQUEI PATINS (HP) i ROLLER DERBI (RB) (disciplines únicament 
col-lectives) 

• Presentació llicències esportistes en format digital (pdf)- playoff i/o correu electrònic. 

• Mantenir la distància interpersonal de seguretat d’1’5m o 2’5m2 tant per entrar com 
per sortir de la pista. 

• Diferenciar l’entrada de la sortida i a ser possible que siguin creuades. 

• Deixar una separació de seguretat d’1’5m o 2’5m2  a les banquetes. 

• Separació mínima d’1’5m o 2’5m2 entre la taula d’anotadors i la zona d’expulsats. 

• Evitar el contacte a les salutacions (equip contrari, àrbitres...). 

• Les “tablets” amb l’acta del partit només la podran fer servir les persones autoritzades 
i amb desinfecció de mans prèvies i posteriors. 

• Neteja i desinfecció de material i espais comuns després de cada jornada amb especial 
atenció a mobiliari, banquetes i útils freqüents. 

PATINATGE ARTÍSTIC (PA), IN LINE FREESTYLE (IF) (disciplines de pràctica 
individualitzada aplicant el mateix per a grups i/o parelles en les modalitats 
així practicades) 

• Penjar Música a l’aplicatiu, en cas d'error, enviar per correu electrònic. No 
s'acceptaran Pen Drive (PA i IF). 

• Presentació llicències esportistes en format digital (pdf)- playoff i correu electrònic. 

• L’ordre de sortida es determinarà i informarà prèviament via telemàtica i al web. 

• Entrada i sortida dels esportistes per diferent espai de la pista i creuats a ser possible. 

• Els esportistes ja avaluats, marxaran de la instal·lació, al finalitzar el seu programa. 
Només romandran en la zona específica en el cas de ser premiats. 

• En les proves d’iniciació/de nivell s'enviaran als clubs per correu electrònic els 
diplomes format digital, i seran coneixedors dels APTES via correu electrònic (PA i IF). 

• Es prioritzarà la sortida dels esportistes de manera individual i individualitzada evitant 
la formació de grups. En cas de formar-se grups de competició/prova pel volum de 
competidors/es, caldrà que cada esportista aporti la declaració responsable 
corresponent. Aquests grups seran informats prèviament via telemàtica a totes les 
persones interessades. 



 

• Els Jutges i Calculadors hauran de mantenir una distància interpersonal de seguretat 
mínima de 2m entre ells. Es recomana ubicar aquests fora de la pista/espai de 
competició (graderia, etc.). Cada jutge/calculador ha de fer ús del seu propi material 
que serà personal i intransferible. 

• L’equip de Jutges/Calculadors i Staff Tècnic del Sistema Rollart al compartir material, caldrà 
que al finalitzar la jornada desinfecti i netegi el material així el rentat freqüent i constant de 
mans. 

• En campionats no hi haurà desfiada final de tots els participants en el moment de 
cloenda. 

• Neteja i desinfecció de material i espais comuns després de cada jornada amb especial 
atenció a mobiliari, banquetes i útils freqüents. 

 
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. 
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. 


