
 
 

Amb el suport de:  

 

 
 

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs) DE LES 
RESTRICCIONS PER A LA CONTENCIÓ DE LA 

PANDÈMIA DE LA COVID-19 I PROTOCOL DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 

Període de vigència: del 15/03/2021 al 29/03/2021 segons PROCICAT 

 

 

EN QUINES CONDICIONS PODEN OBRIR LES INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES/EQUIPAMENTS ESPORTIUS A L’AIRE LLIURE D’ÚS PER A LA 

PRÀCTICA ESPORTIVA DE LES DISCIPLINES ROLLER FCP? 

 

Es permet l’obertura de les instal-lacions/equipaments esportius a l’aire lliure d’ús 

per a la pràctica esportiva de les disciplines roller que formen part de la FCP sempre 

amb: 

• Control d’accés per a la traçabilitat i control de l’aforament 

• Desinfecció a l’entrada a la instal.lació i desinfecció i neteja freqüent als llocs 

d’ús comú 

• Es recomana la presa de temperatura a l’entrada 

• 50% d’aforament permès per a la pràctica esportiva 

• Es permet l’ús de vestidors respectant els 2.5m2 d’espai per persona 

• Pràctica esportiva mantenint les bombolles/grups estables i permanents dins 

de l’aforament permès. 

• Referència aforament permés segons protocols específics FCP certificats per 

la SGEAF referents a la pràctica esportiva disciplines roller FCP: es calculen 

12.5 m2 d’espai per persona. 

• Exemple pràctic: en una pista de 40x20m a l’exterior amb un 

aforament del 50% podrien estar desenvolupant la pràctica esportiva 

32 persones (incloent l’staff tècnic). Recordem que quan més dinàmica 

sigui l’activitat esportiva més espai per persona es necessita. 

 

Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats i 

que hauran de quedar tancats físicament, incloent pistes i camps d'esports públics a 

l'aire lliure. 

 

EN QUINES CONDICIONS PODEN OBRIR LES INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES/EQUIPAMENTS ESPORTIUS COBERTS USATS PER A LA 

PRÀCTICA ESPORTIVA DE LES DISCIPLINES ROLLER FCP? 

 

Es permet l’obertura de les instal-lacions/equipaments esportius coberts d’ús per a 

la pràctica esportiva de les disciplines roller que formen part de la FCP sempre amb: 

• Control d’accés per a la traçabilitat i control de l’aforament 

• Desinfecció a l’entrada a la instal.lació i desinfecció i neteja freqüent als llocs 

d’ús comú 

• Es recomana la presa de temperatura a l’entrada 

• Garantir la ventilació creuada en tot moment 

• 30% d’aforament permès per a la pràctica esportiva 

• Es permet l’ús de vestidors respectant els 2.5m2 d’espai per persona 

• Pràctica esportiva mantenint les bombolles/grups estables i permanents dins 

de l’aforament permès. 

• Exemple pràctic: mantenir els equips/grups de competició de manera 

estable i permanent. 
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• Referència aforament permés segons protocols específics FCP certificats per 

la SGEAF referents a la pràctica esportiva disciplines roller FCP: es calculen 

12.5 m2 d’espai per persona per a entrenaments esportius. 

• Exemple pràctic: en una pista de 40mx20m a l’interior amb un 

aforament del 30% podrien estar desenvolupant la pràctica esportiva 

21 persones en entrenaments (incloent l’staff tècnic). Recordem que 

quan més dinàmica i intensa sigui l’activitat esportiva d’entrenament 

més espai per persona es necessita. 

 

COM ES CALCULA L’AFORAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA? 

 

Es calcula un ús d’espai per persona durant l’entrenament esportiu de 12,5m2 per a 

les activitats relacionades amb la pràctica esportiva roller. 

 

Cal tenir en compte que quan més dinàmica i intensa sigui l’activitat esportiva més 

espai es necessita per a la seva pràctica. 

 

QUINS SÓN ELS HORARIS D’OBERTURA I TANCAMENT DE LES INSTAL-

LACIONS ESPORTIVES? 

 

Les instal-lacions/equipaments esportius poden romandre oberts de 6h a 21h. 

 

Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa 

amb el temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22h i complir d’aquesta 

manera amb el confinament nocturn decretat. 

 

Només les instal-lacions/equipaments esportius que acullin entrenaments 

d’esportistes que pariticipin en competicions esportives federades assimilades a nivell 

de l’Estat espanyol, podran romandre a la instal·lació esportiva i desplaçar-se per 

anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la 

limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius (inclou esportistes, staff 

tècnic i treballadors/es de la pròpia instal-lació degudament acreditats/des), hauran 

d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat de la RFEP lliurat als clubs, la seva 

llicència esportiva FCP en vigor i la declaració autoresponsable que així ho justifiqui. 

 

• Col·lectius implicats: 

• Equips de Nacional Catalana d’HP (femení i masculí) 2020-2021 de la 

FCP/RFEP (Assimilada a Liga Bronce HP) 

• Clubs catalans afiliats a la FCP que participen en la Liga Nacional de PV 

2021 de la RFEP 

• Equips catalans afiliats a la FCP que participen en les lligues estatals 

regulars d’HL 2020-2021 de la RFEP 

• Esportistes catalans amb llicència vigent a la FCP certificats/des per la 

RFEP a títol individual que participen en competicions oficials a nivell 

estatal amb la RFEP 2021 

 

La resta d’esportistes han de complir amb el confinament nocturn decretat que 

estableix romandre al seu domicili de 22h a 6h. 

 

QUINA AFECTACIÓ DE MOBILITAT TENEN ELS ESPORTISTES AMB LLICÈNCIA 

VIGENT A LA FCP? 
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La mobilitat entre comarques es permet sempre que sigui amb la bombolla de 

convivència, pel que es permet la lliure circulació respectant les mesures dins dels 

límits territorials de Catalunya. 

 

Els esportistes que per raons de competició oficial s’hagin de desplaçar fora de l’àmbit 

terrirorial de Catalunya ho hauran d’acreditar mitjançant el corresponent certificat de 

la RFEP que així ho justifiqui acompanyant aquest de la llicència federativa en vigor i 

la declaració autoresponsable. 

 

QUINS/ES ESPORTISTES PODEN DESENVOLUPAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

O DESPLAÇAR-SE DURANT ELS HORARIS DE CONFINAMENT NOCTURN? 

 

• Només es/les esportistes que pariticipin en competicions esportives federades 

assimilades a nivell de l’Estat espanyol podran romandre a la instal·lació 

esportiva i desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament 

o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests 

col·lectius (inclou esportistes, staff tècnic i treballadors/es de la pròpia instal-

lació degudament acreditats/des), hauran d’acreditar-ho mitjançant el 

corresponent certificat de la RFEP lliurat als clubs, la seva llicència esportiva 

FCP en vigor i la declaració autoresponsable que així ho justifiqui. 

 

• Col·lectius implicats: 

• Equips de Nacional Catalana d’HP (femení i masculí) 2020-2021 de la 

FCP/RFEP (Assimilada a Liga Bronce HP) 

• Clubs catalas afiliats a la FCP que participen en la Liga Nacional de PV 

2021 de la RFEP 

• Equips catalans afiliats a la FCP que participen en les lligues estatals 

regulars d’HL 2020-2021 de la RFEP 

• Esportistes catalans amb llicència vigent a la FCP certificats/des per la 

RFEP a títol individual que participen en competicions oficials a nivell 

estatal amb la RFEP 2021 

 

La resta d’esportistes han de complir amb el confinament nocturn decretat que 

estableix romandre al seu domicili de 22h a 6h. 

 

QUINES COMPETICIONS PODEN CELEBRAR-SE? 

 

Poden celebrar-se totes les competicions oficials de la FCP segons el calendari previst 

de totes les categories, àmbits i disciplines roller de la FCP. 

 

QUINS SÓN ELS PROTOCOLS ESPECÍFICS PER A CADA DISCIPLINA DE LA 

FCP QUE APLIQUEN PER A ENTRENAMENTS I COMPETICIONS? 

 

Segueixen essent vàlids els protocols específics de la FCP acreditats per la SGEAF de 

la fase de represa per a les competicions oficials de la FCP que trobareu a: 

http://www.fcpatinatge.cat/ca/noticies/federacio/170820/protocols-propis-de-la-

fcp-la-represa-dentrenaments-i-competicions 

 

Amb les especificacions vigents que fan referència a ús de vestidors, aforament, 

confinament nocturn i assistència de públic del moment (veure preguntes de 

referència en aquest document). 

 

http://www.fcpatinatge.cat/ca/noticies/federacio/170820/protocols-propis-de-la-fcp-la-represa-dentrenaments-i-competicions
http://www.fcpatinatge.cat/ca/noticies/federacio/170820/protocols-propis-de-la-fcp-la-represa-dentrenaments-i-competicions
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Resum protocols específics de la FCP acreditats per la SGEAF per a la pràctica 

esportiva de Roller Derbi, Hoquei Patins i Hoquei Línia per a les competicions oficials 

de la FCP: 

• 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  

 

Resum protocols específics de la FCP acreditats per la SGEAF per a la pràctica 

esportiva de Inline Freestyle i Patinatge Artístic per a les competicions oficials de la 

FCP: 

• 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 i correccions diferenciant en espai i temps. 

Els esportistes avaluats marxen de la instal·lació, només romandran els 

premiats. 

• Deixar una separació d’1’5m o o 2’5m2 entre jutges si és necessari usar la 

graderia 

• Després de cada grup segons ordre de sortida, neteja i desinfecció de la pista 

• Ús de material del jurat exclusiu per al jurat amb neteja i desinfecció constant 

i habitual tant del material com de les mans. 

• Enviament de certificats APTES i diplomes de proves de nivell via @ 

• Premiacions a nivell individual i sense contacte respectant la distància 

 

Resum protocols específics de la FCP acreditats per la SGEAF per a la pràctica 

esportiva de Roller Freestyle, Skateboarding, Scooter, Patinatge de Velocitat, Roller 

Alpí i Descens per a les competicions oficials de la FCP: 

• Ús individual i intransferible de material i roba esportiva 

• Prioritzar les activitats a l’aire lliure 

• Presentació llicències esportives en format digital de tothom inscrit a la 

competició 

• Marcar i mantenir la distància interpersonal tant per entrar com per sortir de 

la pista 

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

creuats 

• 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 
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• Deixar una separació d’1’5m o 2’5m2 entre jutges i deixar 2m entre cada 

carpa de club 

• Es realitzarà el sorteig de la comp.abans del dia de la competició i s’enviarà 

per @ 

• Ús de material del jurat exclusiu per al jurat amb neteja i desinfecció constant 

i habitual tant del material com de les mans. 

• Premiacions a nivell individual i sense contacte respectant la distància 

• Participants per cursa de PV: 

• Curtes: màx. 5 pax alhora 

• Llargues: màx. 10 pax alhora 

Superant aquests màxims la divisió es farà per sorteig previ 

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

• Individuals: 1 única persona 

• Per parelles: 

▪  2 pax separades en espai i temps (sortida en diferit) 

▪  2 pax separades en espai (mínim separats 5m) 

• Grups de 4: 

▪  4 pax separades en espai i temps (sortida en diferit) 

▪  4 pax separades en espai (mínim separats 5m) 

• Els remuntadors en el cas de descens es regiran per la normativa del 

moment que fa referència al transport públic amb la recomenació de 

no superar l’aforament del 50% d’usuaris en autobusos de remonte i 

sempre amb ventilació permanent. 

• Es recomana l’agrupació per nivells i/o categories per a evitar 

aglomeracions 

 

Per a les competicions de la RFEP s’apliquen els protocols CSD i els propis de la RFEP 

que trobareu al següent enllaç: 

https://fep.es/admin/reglaments/pdfs/Protocolo-

propio%20de%20refuerzo%20RFEP.pdf 

 

•  Exemple pràctic: 

▪  Liga Bronce HP (1a Nacional Catalana femenina i masculina): 

protocol CSD i RFEP 

▪  Lligues estatals d’HL: protocol CSD i RFEP 

▪  Competicions estatals oficials de la RFEP: protocols CSD i 

RFEP 

 

QUIN ÉS L’ÚS DE LA MASCARETA PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE LES 

DISCIPLINES ROLLER DE LA FCP? 

 

La mascareta no és obligatòria en cap cas per fer activitat esportiva federada (grups 

estables en entrenaments) ni en espais interiors ni exteriors. En cas de no ser grups 

estables d’entrenament, la mascareta és obligatòria en espais interiors a l’igual que 

la limitació del grup a 6 persones (tècnic inclòs). 

 

En competicions autoritzades preval el protocol federatiu i no es obligatori en cap cas 

durant la pràctica esportiva pel que: 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). 

 

https://fep.es/admin/reglaments/pdfs/Protocolo-propio%20de%20refuerzo%20RFEP.pdf
https://fep.es/admin/reglaments/pdfs/Protocolo-propio%20de%20refuerzo%20RFEP.pdf
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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. 

  

ES PODEN DISPUTAR COMPETICIONS AMISTOSES? 

 

No, excepte que siguin partits tutelats per la federació corresponent i entre equips 

amb grups estables de la mateixa categoria, preferiblement dins de la mateixa 

comarca. 

 

POT ASSISTIR PÚBLIC A LES COMPETICIONS FEDERADES? 

 

Si, està permesa la presència de públic amb la limitació del 50% d’assistents a l’aire 

lliure i el 30% en espais tancats i sempre amb seient preassignat. Les competicions 

de la RFEP es regiran pels protocols RFEP i CSD. 

 

DECLARACIÓ AUTORESPONSABLE I RESPONSABLE D’HIGIENE I 

SEGURETAT DE L’ENTITAT/CLUB AFILIAT A LA FCP 

 

Cada persona ha de tenir i lliurar a la seva entitat/club esportiu la seva pròpia 

declaració autoresponsable que no caducarà sempre i quan no hi hagi incidències 

relacionades amb la COVID. Recomanem el format digital d’aquesta que podeu 

trobar al següent enllaç: 

 

https://certificatdes.confinapp.cat/#/ 

 

Cada entitat/club afiliat a la FCP ha de designar a una persona responsable de Higiene 

i seguretat (RHS) acreditat, que vetllarà pel compliment de tots els protocols i 

mesures establertes, i serà la persona encarregada de tramitar la corresponent 

Acreditació Federativa que un cop validada els autoritzarà a poder realitzar les 

diferents activitats de club a partir dels protocols establerts. Aquesta acreditació es 

pot descarregar del nostre web (com la resta de documents) i els clubs l'hauran de 

penjar al programa de gestió 'playoff'. 

 

http://www.fcpatinatge.cat/ca/noticies/federacio/170820/protocols-propis-de-la-

fcp-la-represa-dentrenaments-i-competicions 

 

QUAN CAL NOTIFICAR INCIDÈNCIES COVID I A ON? 

 

Cal notificar les incidències COVID de cada club/entitat afiliada a la FCP sempre hi 

quan tinguin incidència en les competicions oficials de la FCP per a poder procedir a 

ajornar i/o donar trasllat al CCDE per a la seva resolució en cas de ser necessari. 

 

Les incidències d’HP de les competicions oficials d’àmbit català de la FCP s’han de 

notificar aportant la documentació necessària a: hpcovid@fecapa.cat 

 

La resta de disciplines amb competicions d’àmbit català de la FCP que presentin 

incidències poden notificar i aportar la documentació necessària a través dels correus 

electrònics de les secretaries tècniques de la FCP. 
 

https://certificatdes.confinapp.cat/#/
http://www.fcpatinatge.cat/ca/noticies/federacio/170820/protocols-propis-de-la-fcp-la-represa-dentrenaments-i-competicions
http://www.fcpatinatge.cat/ca/noticies/federacio/170820/protocols-propis-de-la-fcp-la-represa-dentrenaments-i-competicions
mailto:hpcovid@fecapa.cat

