
 

 

 

 

 

FCB, a Barcelona a 24 de febrer de 2021 

 

 

PROTOCOL SANITARI FCB 

 El present protocol s’anirà actualitzant i ampliant segons les prescripcions de les 

autoritats sanitàries i indicacions dels organismes oficials, així com per les 

incidències o experiències en el desenvolupament de les proves de billar 

organitzades per la Federació Catalana de billar. 

 

 

1. DISTÀNCIA DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ:  Incidir en la senyalització, princi-

palment fluxos d’accessos (circulació, sortides...), marcar el recorregut dels possible 

dels usuaris de la instal·lació (esportistes, tècnics, directius, jutges..) dins de l’equipa-

ment, determinant els horaris i les pistes de les partides;  per tal d’evitar al màxim les 

aglomeracions. Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m 

amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 

2. MASCARETA: Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta. 

tot i que no serà exigible al jugador durant la partida de competició. Federació Catalana 

de Billar RECOMANA l’ús obligatori als jugadors durant la partida de competició 

3. HIGIENE DE MANS: Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hi-

droalcohòliques, així com amb aigua i sabó, i obligatòriament a l’entrar en les sales 

de joc. 

4. TRAÇABILITAT: Per facilitar la identificació dels presents a la sala de joc en un 

moment determinat i així garantir la traçabilitat d’un possible cas de contagi: 

4.1. S’han de programar franges horàries per garantir la distància de seguretat i 

aforament. 

4.2. S’ha de portar un registre diari d’entrades i sortides on constarà el nom i cognom 

així com les dades de contacte de les persones participants en l’activitat, ja siguin 

billaristes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic. 

5. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DELS BILLARISTES I PÚBLIC: Als 

efectes de crear grups estables i oferir major garanties de traçabilitats els billaristes 

i el públic han de declarar que els darrers 14 dies immediatament anteriors al de la 

signatura del document no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la 

COVID-19; en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de 

quarantena escaient; no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver 

tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa i no haver viatjat a 

zones en risc declarades oficialment. Així doncs es comprometen a prendre’s la 

temperatura abans d’entrar a les instal·lacions (per sota de 37,3ºC) en cas de que 



 

 

 

 

 

sigui superior no podrà accedir al recinte, en cas de que sigui un jugador es donarà 

per perduda la seva partida.   

6. IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT: Cal determinar el responsa-

ble del compliment Del Protocol i interlocutor amb l'autoritat sanitària i esportiva. 

7. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE LES JUNTES DIRECTIVES: Les Juntes 

directives dels clubs o seccions hauran de signar una declaració conforme són co-

neixedors dels protocols a seguir i es fan responsables de la seva posta en marxa. 

Adjuntem model de la SGEAF.    

8. Durant la pràctica del billar: 

8.1. Es recomana que els desplaçaments d’esportistes i públic es facin de forma indivi-

dual o exclusivament amb familiars convivents. 

8.2. Sempre que sigui possible, s’arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja 

posada procurant evitar l’ús de vestidors. A la sala-vestidor s’han de garantir 3m2
 

per persona o fer-ne ús individual. 

8.3. El material esportiu i els espais que hagin de ser compartits han de ser netejats i 

desinfectats després de cada ús. L’esportista procurarà, sempre que sigui possible, 

mantenir la distància de seguretat i evitar el contacte amb altres participants. El 

material i l’equipament esportiu propi haurà de desinfectar-se abans del seu ús. 

Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la pròpia bossa que aporti a 

l’efecte, amb una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui 

necessari per  l’activitat.  

8.4. Es durà a terme ventilació creuada de forma periòdica a base de portes, finestres 

o aparells de renovació d’aire.  Els aires acondicionats (sistemes descentralitzats), 

com les unitats de fan-coil, splits o petits equips autònoms, que només recirculen 

l’aire interior escalfant-lo o refredant-lo, quan sigui necessari utilitzar-los per ga-

rantir una temperatura interior màxima de 26ºC (temperatura recomanada per la 

Generalitat de Catalunya per estalviar energia o consumir-la de forma més efi-

cient), i no es disposi de suficient aportació forçada d’aire exterior, es recomana 

fer-los servir amb velocitats de ventilador baixes. També pot ser adient comple-

mentar-ho amb ventilació natural, obrint portes o finestres, per tal que hi hagi re-

novació de l’aire. 

8.5. Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc) poden ser una font de disper-

sió de gotícules, atès el flux d’aire que generen al seu voltant, per la qual cosa no 

són molt recomanables. Tanmateix, en cas que per raons de d’augment de tempe-

ratura sigui necessari el seu ús, cal tenir en compte que el flux d’aire generat no 

es dirigeixi cap a les persones. Així mateix, s’utilitzarà a la menor velocitat possi-

ble, per generar menys turbulències.  

8.6. Es desinfectarà després de cada torn de joc el material que hagi de ser compartit 

pels esportistes (taula, cadira, …). Durant la competició aquesta neteja anirà a càr-

rec de l’organitzador.  

8.7. Es desinfectaran els vestuaris després de cada torn d’ús. 

8.8. El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesures, 

resoldrà i anotarà les incidències que s’ocasionin i guardarà els registres d’assistents 

i participants així com les declaracions responsables aportades per un termini mínim 



 

 

 

 

 

de 30 dies naturals i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui 

requerit com a conseqüència de positius en contagi per COVID19. 

 

9. A l’entrada de les sales de joc hi ha d’haver: 

9.1. Infografies informatives de les mesures d’higiene a seguir. (Adjuntem model) 

9.2. Gel hidroalcohòlic 

9.3. Paperera amb pedal i tapa que es netejarà diàriament. 

10.  A l’entrada dels lavabos hi ha d’haver: 

10.1. Infografies informatives de les mesures d’higiene a seguir després de cada 

ús amb el material desinfectant autoritzat: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-

humana.pdf  

10.2. Sabó o gel hidroalcohòlic. 

10.3. tovalloletes de paper. 

10.4. Paperera amb pedal i tapa que es netejarà diàriament. 

11. Assemblees: La separació mínima entre assembleistes és de 2,5m. 

12. Grades i Public:  A dia d’avui NO es permet Públic dintre de la sala de joc 

(mentres no canvïin les restriccions). Els acompanyants hauran de romandre fora 

de la sala de joc durant el desenvolupament de la competició. S’evitarà la formació 

d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat, garantint una sortida 

esglaonada. L’aforament de dos seients buits per cada tres i l’ús de la mascareta 

serà obligatori. 

13. Portes: han d’estar obertes o s’han de desinfectar les manetes en cada ús. 

14. Aforament: L’activitat desenvolupada es farà amb l’aforament escaient determinat 

per les autoritats sanitàries i que en tot que permeti mantenir les mesures de 

seguretat establertes. 

Com a norma general, el nombre total de participants en el Campionat amb possibilitat 

d'entrar al recinte de joc (esportistes, àrbitres, auxiliars, tècnics, personal de direcció i 

personal sanitari) estarà en relació amb la superfície útil de la sala, amb un mínim de 2,5 

m2 per persona. 

A més del criteri anterior, mai podrà superar el 50% de l'aforament (s’aplicaria el més 

restrictiu) i, en tot cas, haurà de ser substituït per la normativa específica que resulti 

aplicable a cada moment per al recinte on es vagi a disputar el Campionat. 

A la sala de joc no es permetrà l’entrada de públic i només hi podrà assistir els jugadors, 

àrbitres i els membres de la organització necessaris. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf


 

 

 

 

 

 

 

15.Entrega de premis 

 

Es recomana minimitzar tot el possible la celebració de cerimònies o entregues de premis. 

Per 

aquest motiu, els actes d’entrega de premis seguiran el format que es descriu a 

continuació: 

a) Caldrà que el premi material (copes, medalles, objectes, etc.) estigui prèviament 

desinfectat abans del seu lliurament. 

b) El lliurament de premis es farà sense públic, en un espai reservat, completament 

delimitat i restringit per a les persones que no formin part de l’operativa del mateix 

lliurament. Hi haurà un espai habilitat amb cartells o roll‐ups publicitaris perquè els 

premis siguin fotografiats; en aquest espai només hi haurà el premiat. 

c) En qualsevol dels casos, no hi haurà (i s’evitarà) el contacte físic en el lliurament de 

premis, com ara encaixades de mans, abraçades o petons. 

d) Els premis es lliuraran de manera individual. En cas que, excepcionalment, hi hagi algun 

premi per equips, el lliurament es farà a una única persona representant de l’equip. 

e) Hi haurà una persona que prepararà el lliurament dels trofeus. Serà la única que 

manipularà els premis materials i utilitzarà mascareta que li cobreixi el nas i la boca 

durant tot el lliurament de premis; en cada manipulació (per exemple, obrir una caixa) 

haurà de rentar‐se les mans abans amb solució hidroalcohòlica. Aquesta persona 

col∙locarà el trofeu a una taula aïllada (col∙locada com a mínim a un metre des d’on 

manipuli els trofeus) on el premiat l’haurà de recollir. 

f) Els premiats hauran de recollir el premi individualment i amb mascareta. Un cop el 

participant hagi recollit el trofeu de la taula, el premiat es dirigirà a un espai lliure de 

persones amb els cartells o roll‐ups publicitaris de la Federació, patrocinadors i/o 

torneig; allí, puntualment, es podrà treure la mascareta per poder ser fotografiat 

(individualment) amb el trofeu. A continuació es posarà la mascareta de nou i 



 

 

 

 

 

abandonarà l’espai per deixar pas al següent participant. 

 

 

g) En tot moment es mantindrà una distància de seguretat interpersonal d’1 metre. El 

fotògraf (o altres representants de la premsa o de captació de mitjans audiovisuals) 

estarà a una distància mínima de 3 metres respecte els premiats. 

h) No es faran fotografies conjuntes. 

i) El personal assistent que participi en l’operativa del lliurament de premis (persona que 

facilita el lliurament de trofeus, fotògraf o similar), hauran de disposar i fer ús dels 

equips de protecció individual, així com procedir al rentat de mans amb solució 

hidroalcohòlica de forma periòdica i en funció de l’activitat que desenvolupi. 

j) El responsable del compliment del protocol de la competició haurà de garantir que es 

segueixin les mesures adoptades en la cerimònia o celebració de lliurament de premis. 

 

16.Compliance (compliment normatiu) 

Els organitzadors de l’activitat o la competició, així com la federació esportiva 

corresponent, que acreditin haver informat de forma suficient sobre les mesures previstes 

en 

aquest pla, resten exempts de les responsabilitats que, si s’escau, es poguessin derivar si 

en el 

desenvolupament de l’activitat objecte es produeix contagi de la COVID‐19. 

 

 

 

 

 

 

 

        Xavier Fonellosa 

          President FCB 


