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A TOTES LES ENTITATS
Un cop finalitzades les reunions explicatives del “Protocol per a la minorització del risc de contagi
de la Covid-19 en el desenvolupament de la pràctica del basquetbol”, fem arribar la següent
informació:
i a l’apartat Documentació (Covid 19-Protocols) de l’Àrea
Privada es podrà trobar la següent documentació:

1) Documentació. Al link

 Protocol per a la minorització del risc de contagi de la Covid-19 en el desenvolupament de la pràctica
del basquetbol
 Infografies Protocol Covid-19 - disponible a partir del 09/10
 Document FAQS (Preguntes freqüents) – disponible a partir del 09/10
 Annex 4 - Protocol
 Annex 5 - Protocol
 Video-reunió clubs
 Documentació gràfica-reunió clubs
 Imprès de NOTIFICACIÓ DE POSITIU CONFIRMAT
 Imprès de DECLARACIÓ JURADA RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ DE PARTIT.

2) Gestions prèvies. A efectuar abans de l’inici de la competició en motiu del compliment del
Protocol Covid-19:
2.a. COMUNICACIÓ DEL RESPONSABLE/S DE PROTOCOL DE CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES.
Els Clubs/Entitats esportives que participin en les competicions, tornejos o activitats que
s’organitzin, promoguin o s’autoritzi per part d’aquesta FCBQ, hauran d’assignar almenys un
responsable de protocol.
Les seves funcions estan molt tipificades en el protocol i donant resposta a les directrius
marcades per les autoritats esportives i sanitàries.
El Responsable de Covid-19 actua d’enllaç amb l’FCBQ i les autoritats sanitàries. És
recomanable que el Responsable del protocol tingui la formació suficient en les actuacions de
prevenció i protecció relacionades amb la COVID19.
La designació del/la responsable del protocol haurà de ser comunicada a l’FCBQ (a aquest
efecte s’ha habilitat un espaí a la Àrea privada de club per fer el tràmit de la comunicació).
L’absència de la designació del Responsable del Protocol podrà ser causa d’exclusió de
la competició.
2.b.

COMUNICACIÓ DE PROTOCOL D’INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA.
A fi de que els clubs visitants puguin consultar els protocols de les instal·lacions dels clubs que actuïn
com a locals abans del desplaçament (s’ha habilitat un espai a la Àrea privada de clubs en el
que s’ha d’informar dels protocols de la instal·lació).
Les dades facilitades es mostraran a la plana web a cada perfil de club. A més, a la consulta de
partits es mostrarà un formulari més amb unes premisses mínimes de la instal·lació on es juga el
partit que fan referència a l’ús de vestidors i l’accés de públic.
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2.c. SIGNATURA DELS ANNEXES 2 i 3 (referents al COMPROMÍS DE COMPLIMENT MESURES DE
SEGURETAT DE LA COVID 19 i a la DECLARACIÓ RESPONSABLE COM PARTICIPANT EN
LES COMPETICIONS I ENTRENAMENT DE L’ FCBQ )

Per que el Federats puguin participar en les Competicions caldrà que prèviament hagin signat
el Compromís i Declaració responsable.
Aquesta signatura es realitzarà mitjançant l’App BqLlicència, i s’haurà d’emplenar un sol cop
i a l’inici de la temporada.
A fi de facilitar la instal·lació de l’App podeu consultar el Manual a la nostra plana web.
La descàrrega de contrasenyes d’accés cal realitzar-la des de la Àrea privada de clubs.
Els sistemes (Acta digital o Convocatòria mitjançant la BQLlicència) no permetran incloure
en la convocatòria cap Federat que prèviament no hagi signat el Compromís i Declaració
responsable i per tant no podrà participar competició.

3) Altres Gestions.
3.a. COMUNICACIÓ A LA FEDERACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ PARTIT PER
COVID-19, O EN EL SEU CAS LA PRESENTACIÓ DE LA “DECLARACIÓ JURADA
RELATIVA A LA SOL·LITUD DE SUSPENSIÓ PER COVID-19”.
Seguint el mateix procediment d’un ajornament de partit, a la part privada de club, s’ha creat
una pestanya específica Covid-19, on s’ha d’adjuntar el justificant acreditatiu del motiu pel
qual es sol·licita la suspensió/ajornament, o en el cas de no poder adjuntar el justificant,
s’haurà d’adjuntar la “DECLARACIÓ JURADA RELATIVA A LA SOL·LITUD DE SUSPENSIÓ
PER COVID-19”
En el cas que la incidència sigui fora l’horari d’atenció de l’FCBQ i les respectives
Representacions Territorials, es podrà contactar a:
BARCELONA
servei de guàrdia - Departament d’Activitats i Llicències:
Telèfons: 603 01 94 13 - 603 01 94 26
E-mail: guardia@basquetcatala.cat
Horari: divendres de 16-19h.; dissabte de 8-13 i 15-19h; diumenge de 8-13h.
GIRONA
Servei de guàrdia:
Telèfon: 603.01.94.29
E-mail: guardia.girona@basquetcatala.cat
Horari: divendres de 16-19h.; dissabte de 8-13 i 15-19h; diumenge de 8-13h.
LLEIDA
Servei de guàrdia:
Telèfon: 603.01.94.33
E-mail: guardia.lleida@basquetcatala.cat
Horari: divendres de 16-19h.; dissabte de 8-13 i 15-19h; diumenge de 8-13h.
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TARRAGONA
Servei de guàrdia:
Telèfon: 603.01.94.34
E-mail: guardia.tarragona@basquetcatala.cat
Horari: divendres de 16-19h.; dissabte de 8-13 i 15-19h; diumenge de 8-13h.

3.b. NOTIFICACIÓ A L’FCBQ DE POSITIU CONFIRMAT.
En cas de tenir un positiu confirmat, i a fi de poder establir la traçabilitat, caldrà enviar al
correu serveimedic@basquetcatala.cat l’imprès de “NOTIFICACIÓ A l’FCBQ DE POSITIU
CONFIRMAT”.

Amb referència a les gestió de sol·licitud de suspensió de partit, és molt important tenir en
compte que:
-

PARTIT SUSPÈS O AJORNAT, ABANS DE LA SEVA DATA/HORA ASSENYALADA, PER
MOTIU COVID: La Federació no cobrarà cap taxa per la suspensió o l’ajornament d’un partit
quan es pugui justificar per part del club que és per motiu Covid, sempre i quan hagués estat
sol·licitat en forma i amb suficient antelació per tal que, per part de la Federació, es pugui
avisar l’equip arbitral i l’equip contrari de la suspensió, evitant els desplaçaments.

-

PARTIT SUSPÈS A LA PISTA DE JOC PER L’ÀRBITRE PER INCOMPAREIXENÇA D’UN
EQUIP: Quan no s’hagués sol·licitat en temps i forma la suspensió o ajornament d’un partit
per motiu Covid, i, per tant, no s’hagués acceptat per la Federació aquella suspensió, donant
lloc a la incompareixença de l’equip a la pista a la data assenyalada, el club de l’equip
incomparegut disposarà del tràmit d’audiència de dos dies reglamentaris després de
l’encontre per a poder al·legar davant del Comitè de Competició i Disciplina el que estimi
convenient en defensa del seu dret. Al procediment que s’instrueixi es disposarà si correspon
o no procedir a assenyalar de nou l’encontre, així com també el pagament per part del club
incomparegut de les despeses que s’haguessin pogut produir per la seva incompareixença
pel que fa als desplaçaments de l’equip contrari i de l’equip arbitral.

Barcelona, 7 d’octubre de 2020
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