Temporada 2020/21

CIRCULAR NÚM. 21
GESTIÓ DE LES INCIDÈNCIES RELATIVES A LA COVID-19 EN LES
COMPETICIONS ESTATALS DELEGADES
Mitjançant circular núm. 14 de la RFEF, es va comunicar l’aprovació del “Protocolo de
actuació para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no
profesional (Temporada 2020-2021)”.
A les pàgines 4 i 5 d’aquest Protocol s’estableix el següent:
Corresponde a las autoridades competentes la fijación de las condiciones de seguridad
adecuadas para que los ciudadanos puedan realizar la práctica deportiva de forma
segura y los deportistas federados puedan realizar los entrenamientos
correspondientes. Cada una de las Comunidades Autónomas ha dictado normas
específicas sobre la práctica deportiva federada que deben cumplirse y respetarse.
(...)
Este documento, como no puede ser de otra manera, estará sujeto y será subsidiario
de cualquier normativa que, con carácter general o específica, puedan dictar tanto el
Gobierno central como las CCAA, ya sea para el conjunto de las actividades deportivas,
o para las competiciones deportivas organizadas por las FFDDEE.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Subdirecció General de Vigilància i
Resposta a Emergències de Salut Pública, ha publicat en data 18 d’octubre de 2020 el
“Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV2”, en el qual estableix un protocol específic d’”estudi i maneig de contactes” per
COVID-19 que resulta incompatible amb allò establert a la pàgina 39 del Protocol de
la RFEF, sota l’epígraf “DE LOS EFECTOS DE UN TEST POSITIVO EN LA PLANTILLA,
CUERPO TÉCNICO Y DEMÁS INTEGRANTES”, motiu pel qual, atenent al caràcter
subsidiari d’aquest document i a l’existència d’una normativa específica del Govern
autonòmic que contradiu el Protocol de la RFEF, s’estableix un Protocol específic de
gestió de les incidències relatives a la COVID-19 aplicable a les competicions estatals
delegades (Tercera Divisió de futbol i futbol sala i Lliga Nacional Juvenil), adjunt com
a annex, en virtut d’allò establert a l'article 13.1.b) dels Estatuts de la RFEF, el qual
reconeix a les Federacions d'àmbit autonòmic les funcions de promoure, ordenar i
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dirigir el futbol, dins del seu àmbit territorial, mitjançant l'exercici de les seves pròpies
i de les expressament delegades per la RFEF.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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ANNEX: GESTIÓ DE LES INCIDÈNCIES RELATIVES A LA COVID-19 DURANT LA
COMPETICIÓ
La gestió de les incidències que vagin sorgint en el si de les competicions relatives a
la COVID-19 és bàsica per a garantir que els partits es puguin desenvolupar dins dels
paràmetres de normalitat.
Per tant, totes les persones intervinents en la competició, i en especial els
responsables de cada equip, han d’efectuar un seguiment exhaustiu per tal de
controlar l’aparició de simptomatologia que sigui compatible amb una infecció per
COVID-19. Així, si en qualsevol moment de la pràctica esportiva es detecta que un
membre l’equip presenta alguns dels símptomes de la COVID-19 (febre, tos, sensació
de falta d’aire, malestar general, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor
muscular o vòmits o diarrea) se l’haurà d’aïllar d’immediat, amb col·locació de
mascareta, i remetre’l al seu domicili, o avisar als pares perquè el vinguin a recollir si
es tracta d’un menor d’edat.
a) Casos positius de membres dels equips
Si es confirma que un dels membres de l’equip dona positiu per la COVID-19, el “JEFE
MÉDICO DEL CLUB” (o sanitari amb capacitats acreditades) i interlocutor amb les
autoritats ho haurà de notificar en el termini més breu possible a través de la plataforma
online establerta a l’efecte per la RFEF del sistema “Fénix”, i ho haurà de notificar
també a l’FCF a través del formulari de notificació de casos positius per COVID-19,
indicant el nom de la persona, equip al qual pertany, data d’inici de símptomes, o bé
de diagnòstic positiu (si es tracta d’un cas asimptomàtic) i encontres o activitats
esportives en què ha pres part en les 48 hores anteriors a aquella data, especificantne la participació, i sempre de conformitat amb les autoritats sanitàries haurà de
procedir-se a l’aïllament domiciliari de tots els membres del mateix equip o club que
tinguin la consideració de contacte estret amb aquesta persona positiva, a més,
evidentment, de l’aïllament del propi positiu. En consideren contacte estret les
persones amb qui s'ha compartit espai a menys de 2 metres de distància, durant més
de 15 minuts, sense mascareta i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes o
del diagnòstic (si es tracta d’un cas asimptomàtic).
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Si les persones que han de romandre en aïllament domiciliari comporten un nombre
tal que redueixi el total de jugadors de l’equip a menys d’onze, o menys de cinc, segons
es tracti de la modalitat de futbol 11 o futbol sala, es procedirà d’ofici a l’ajornament
per causa de força major de tots els encontres que hagi de disputar l’equip en els 10
dies següents a l’últim contacte que es va tenir amb la persona positiva.
El nombre de 10 dies pot reduir-se si els futbolistes afectats obtenen un resultat negatiu
en un test de COVID19 i obtenen permís mèdic per reincorporar-se a l’activitat
esportiva en un termini més curt, o bé si l’autoritat sanitària redueix de forma general
els dies preceptius dels aïllaments domiciliaris.
Els partits ajornats per aquest motiu es recuperaran en dates intersetmanals o en
jornades de descans tan aviat com sigui possible, i a manca d’acord entre els clubs
implicats seran designats pel Jutge Únic.
L’equip mèdic de l’FCF analitzarà l’existència de possibles contactes estrets entre el
jugador infectat i membres d’equips rivals en funció de la informació facilitada pel
responsable del club que ha notificat el cas positiu i, si procedeix, comunicarà la
incidència als clubs afectats per a determinar si procedeix també l’ajornament d’altres
encontres per causa de força major, seguint les indicacions també dels serveis mèdics
competents.
A banda, s’haurà de tenir especial cura en la neteja i desinfecció de tots els elements
de la instal·lació.
b) Necessitat d’aïllament domiciliari per contacte aliens
La necessitat d’aïllament domiciliari d’un membre de l’equip per haver estat contacte
estret amb una persona aliena a l’equip, o bé a si està a l’espera d’obtenir el resultat
d’un test, no afecta a la resta de membres, que poden continuar amb la seva pràctica
esportiva habitual.
Aquesta circumstància, per tant, només s’haurà de notificar al Departament de
Competició de l’FCF si es dona en un nombre tal que redueixi el total de jugadors de
l’equip a menys d’onze o menys de cinc, segons es tracti de la modalitat de futbol 11
o futbol sala. La notificació haurà d’incloure la identificació dels jugadors que es troben

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

en aïllament, i la data prevista de finalització d’aquest, i l’FCF determinarà en quin o
quins encontres cal procedir a l’ajornament per causa de força major.
L’FCF es reserva el dret de sol·licitar als clubs afectats per aquestes circumstàncies la
presentació de documentació mèdica si ho considera necessari per a resoldre alguna
petició concreta d’ajornament.
En la resta de qüestions no regulades expressament per aquest document, s’aplicarà
el “Protocolo de actuació para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y
carácter no profesional (Temporada 2020-2021)”, aprovat i publicat per la RFEF per
mitjà de la circular número 14.
__________________________
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