
PROTOCOL 
COVID19

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

COMPETICIONS



 
PROTOCOL PER A LA REPRESA DE L'ACTIVITAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 

ÍNDEX: 

 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS. 

 

2. MESURES A ADOPTAR PER A LA CELEBRACIÓ DE COMPETICIONS OFICIALS I ENTRENAMENTS. 

2.1. ELECCIÓ DE SEU DE LA COMPETICIÓ. 

2.2. INSCRIPCIÓ A LA COMPETICIÓ. 

 

3. MESURES SANITÀRIES PER AL CORRECTE ÚS DE LES INSTAL·LACIONS. 

 

4. DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIÓ I ENTRENAMENTS  

4.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES AL INICI DE LA COMPETICIÓ/ENTRENAMENTS 

4.2. DISTÀNCIA DE SEPARACIÓ ENTRE ESPORTISTES/JUTGES/ORGANITZADORS. 

4.3. UTILITZACIÓ EPIS I MESURES DE SEGURETAT PER ESPORTISTES. 

4.4. UTILITZACIÓ EPIS I MESURES DE SEGURETAT PER JUTGES I ORGANITZADORS 

4.5. NETEJA I DESINFECCIÓ DURANT LA COMPETICIÓ. 

4.6. LLIURAMENT DE PREMIS 

4.7. ESMORZARS I DINARS DE GERMANOR 

 

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROTOCOL PER A LA REPRESA DE L'ACTIVITAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El present document de treball té com a objectiu garantir la salut del col·lectiu practicant de les 
diverses modalitats de competicions de caça.   

El nostre esport es troba preparat i així es manifesta, per a poder realitzar la seva activitat amb 
totes les mesures de seguretat necessàries de cara a la temporada 2021, sempre que no es torni 
a decretar un Estat d’Alarma i/o s’implementin restriccions que impedeixin, prohibeixin i/o 
contradiguin els protocols aquí consignats. 

La caça, es tracta d'un esport amb diverses modalitats de competició però que és 
primordialment individual i difícilment existeix contacte físic en entrenaments ni en competició. 
Per la seva pròpia naturalesa, s'ha mantingut sempre una distància de seguretat, ja que en la 
majoria de modalitats s’usen armes de foc que així ho requereixen i com s'analitza en el 
document preparat, s'adopten una sèrie de mesures que reforcen la salut dels esportistes. 

Es tracta d'un esport on, depenent de la modalitat, es basa en la concentració i punteria 
(Recorreguts de caça, Compak Sporting i Field Target), ensinistrament, connexió, cooperació i 
feina del gos de caça (Gossos de Mostra, Caça Menor amb gos, Sant Hubert, Podencs Eivissencs 
i Becada), d’aus rapinyaires (Falconeria) o ocells fringíl·lids cantors (Concursos de cant 
ocellaires).  

Per obtenir els millors resultats, els participants majoritàriament s’autoaïllen per concentrar-se 
i/o treballen a prop únicament del seu animal, amb la qual cosa no suposarà cap gran canvi en 
els seus hàbits esportius.  

Els objectius fonamentals marcats en aquest protocol són: 

1. Garantir la realització de l'activitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA d'acord amb 
els paràmetres de protecció de la salut i de garanties de sanitat dictades per les autoritats 
sanitàries tant estatals com autonòmiques, complint les mesures addicionals disposades 
pel Govern Central, el "Consejo Superior de Deportes”, i la Generalitat de Catalunya. 

2. Reactivar, quan sigui possible d'acord amb aquestes mesures, l'activitat de la 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA i dels seus clubs esportius, esportistes, tècnics i jutges, 
amb garanties de salut i de sanitat. 

3. Fer arribar aquest document a les autoritats competents, per al seu estudi, anàlisi i 
presa en consideració. 

 

2. MESURES A ADOPTAR PER A LA CELEBRACIÓ DE COMPETICIONS OFICIALS 

S'analitzen les diferents fases que componen una competició oficial de la FEDERACIÓ CATALANA 
DE CAÇA amb detall. 
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2.1. ELECCIÓ DE SEU DE LA COMPETICIÓ 

En relació amb l'elecció de les seus de les competicions es prioritzaran els següents aspectes: 

 Les instal·lacions on es vagin a realitzar les competicions (en el cas de camps de tir i 
pavellons o recintes esportius similars), el personal encarregat de les mateixes han de 
complir amb totes les normatives sanitàries d'higiene lliure de SARS-CoV-2 dictades pel 
Govern Central publicades al BOE i per la Generalitat de Catalunya, on es celebri la 
competició. 

 S'analitzarà la instal·lació per garantir que té les dimensions necessàries per a acollir la 
competició i es respectin les mesures de distanciament social entre competidors, jutges 
i personal organitzatiu, a més a més de comptar amb gel hidroalcohòlic, sistema de 
desinfecció/neteja habitual, etc.  

 En els casos en els quals les competicions es celebrin a l’aire lliure (que en el nostre cas, 
es tracta de la majoria de modalitats), es procurarà, sempre que sigui possible, que la 
trobada prèvia sigui també a l’aire lliure o en el seu defecte, a un recinte que compleixi 
amb totes les normatives sanitàries d'higiene lliure de SARS-CoV-2 dictades pel Govern 
Central publicades al BOE i per la Generalitat de Catalunya, i prou gran com per mantenir 
les distàncies de seguretat.   

 L'activitat esportiva es desenvoluparà a ‘PORTA TANCADA’, sense presència de públic i 
terceres persones alienes. 

 

2.2. INSCRIPCIÓ A LA COMPETICIÓ 

Pel que fa a la inscripció en la competició cal tenir en compte que: 

 Les inscripcions a les competicions (fins i tot d’aquelles que havien estat d’accés lliure o 
obertes), així com l’aportació de documentació requerida i el corresponent pagament 
de les mateixes, es realitzaran obligatòriament amb antelació, a través del sistema 
previst per aquest objectiu a la pàgina web de la Federació Catalana de Caça 
(www.federcat.com) o en el seu defecte, per correu electrònic, aportant justificació de 
transferència/ingrés, evitant així en tot moment moviments en efectiu a la instal·lació, 
cues o aglomeracions de persones per omplir i/o ensenyar documentació, etc. 

 No es podran realitzar inscripcions directament a les instal·lacions el dia de la 
competició. 

 Malgrat que els competidors SEMPRE han de portar la documentació en regla amb ells 
a l’hora de competir, no es realitzarà cap comprovació d’aquesta el dia de la competició 
per part dels organitzadors. Tothom haurà d’haver-la fet arribar amb antelació, 
juntament amb la inscripció i estarà degudament revisada.   

 S'analitzarà en cada competició i depenent del previst volum d'assistència, d'adequar 
els terminis per a la inscripció, valorant si cal modificar-los per a una millor organització 
de la competició. 
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 La FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA (o la Representació Territorial corresponent), 
garantirà en tot cas que el nombre de participants sigui l'adequat d'acord amb el 
compliment de les mesures sanitàries, i pot establir un màxim en el nombre de 
participants o allargar la competició d’un a dos dies per disminuir la quantitat de 
participants, de cada sessió.   

 En el cas que calgui lliurar dorsals, documents de puntuació per als jutges i/o similars, 
es col·locarà una safata on es dispensarà el dorsal o material pertinent i es podrà recollir 
evitant així el contacte físic. 

 

3. MESURES SANITÀRIES PER AL CORRECTE ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 

1.- Per l’accés a les instal·lacions i efectuar entrenaments, serà necessari la comunicació amb el 
Camp de tir desitjat per la formalització de la CITA PREVIA, facilitant aquest l’hora disponible, i 
en cas d'haver de realitzar 2 o més tandes, es comunicarà als esportistes, en quina tanda i hora 
participen, sempre respectant un temps de 30 minuts entre tanda i tanda per al desallotjament 
dels primers esportistes i neteja dels llocs de tir, en aquest cas, i sempre que hi hagi espai 
suficient al Camp de tir, es podrà autoritzar l'accés a la resta dels esportistes a aquestes, sempre 
guardant l'espai mínim interpersonal de 2 metres i no podent moure's per altres zones de la 
instal·lació. 

2.- Es col·locaran cartells indicatius a l'entrada, així com en els espais esportius i comuns sobre 
mesures higièniques, distància interpersonal mínima de 2 metres, i qualsevol altra instrucció de 
les autoritats sanitàries. 

3.- Queda prohibida l'assistència de públic i/o acompanyants. 

4.- Es disposarà de solucions hidro-alcohòliques en els accessos a les instal·lacions, que seran 
d'ús obligatori per a tots els usuaris. 

5.- En aquelles instal·lacions que disposin d'aquests serveis, romandran tancats el bar o 
cafeteria, fins que les autoritats Governamentals ho autoritzin, així com qualsevol altre espai 
social o de reunió, excepte aquells estrictament necessaris per a l'activitat de la instal·lació. 

6.- En aquelles instal·lacions que disposin d'aquest material mòbil, es col·locaran mampares 
divisòries de protecció allà on hi pugui haver interacció social. 

7.- Per accedir a les instal·lacions, es procurarà la presa de la temperatura per part del personal 
de la FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA (o la Representació Territorial corresponent) o bé del CLUB 
ORGANITZADOR, amb un termòmetre d'infrarojos, prohibint l'entrada a la persona que presenti 
una temperatura superior a aquella considerada com a segura per les autoritats sanitàries. 

8.- S'establirà un aforament màxim d'entrada a les instal·lacions, el qual serà, amb caràcter 
general, aquell que permeti el compliment de la distància mínima de seguretat en cadascuna de 
les Pistes de tir i espais comuns. Un cop cobert l'aforament, la resta d'usuaris haurà d'esperar a 
l'exterior de la instal·lació fins que quedi un lloc lliure. 
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9.- En aquelles instal·lacions en què, per la seva mida, disponibilitat de personal o qualsevol altra 
circumstància, es consideri convenient per a garantir les mesures mínimes sanitàries, es pot 
procedir a una obertura parcial o progressiva de les mateixes. 

10.- Les cessions de material esportiu i/o de qualsevol altre tipus queden prohibides. 

11.- No es permetran les devolucions de munició, o qualsevol altre material adquirit en les 
instal·lacions per a la pràctica esportiva. 

12.- El personal de la instal·lació serà en cada moment el mínim indispensable per garantir el 
correcte funcionament de la mateixa i el compliment de les mesures sanitàries aquí descrites, el 
qual estarà dotat del necessari equip de protecció individual, d'ús obligatori en tot moment. 

13.- Es reforçaran les mesures de neteja, higiene i desinfecció dels espais, especialment després 
de cada ús de les mateixes. 

14.- Es recomanarà o exigirà, en funció de les instruccions de les autoritats sanitàries, l'ús 
d'equips de protecció individual (mascareta i guants) per part de tots els usuaris de la instal·lació 
esportiva, tot i mantenint-se la distància mínima interpersonal de 2 metres. L’esportista tan sols 
podrà retirar el material de protecció individual mentre es trobi en el lloc de tir realitzant la 
pràctica esportiva. 

15.- Un cop finalitzat l'entrenament, l'esportista haurà d'abandonar el lloc de tir 
immediatament, recollir el seu material i abandonar la instal·lació, romanent en ella el temps 
mínim indispensable. 

16.- Durant les competicions, el desallotjament de la zona de tir es realitzarà de manera 
ordenada, mantenint les distàncies mínimes de seguretat de 2 metres. 

17.- Per als entrenaments i competicions de tir en les zones de tir per mantenir la distància 
mínima de 2 metres entre esportistes, s’establiran torns i posicions d’espera degudament 
habilitats i senyalitzats.  

18.- A les galeries cobertes pels entrenaments i competicions s’habilitaran llocs alterns, 
garantint d’aquesta manera la distància mínima entre esportistes.  

19.- Cada vegada que un esportista abandoni un lloc de tir es procedirà a la desinfecció del 
mateix i del material auxiliar (taules, cadires, suports, etc.). 

20.- Es realitzaran els reforços necessaris dels serveis de neteja a fi de garantir el compliment de 
les mesures de desinfecció detallades. 

21.- En el cas d'entrenaments i competicions que es desenvolupen en espais oberts, i no en 
galeries de tir, el mateix esquema de competició/entrenament garanteix que els esportistes 
guardaran la pertinent distància de seguretat. No obstant això, els tiradors de l'esquadra entrant 
que esperen el seu torn hauran guardar la distància mínima igualment a la zona d'espera i entre 
ells/es. 
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22.- Queden suspesos els actes de lliuraments de premis i/o trofeus, fent l'entrega en un 
moment més adient de la temporada, a ser possible dins de la temporada, en funció de com es 
desenvolupi la pandèmia i sempre atenent a les indicacions sanitàries.  

23.- En la resta de competicions que es celebren a camp obert, a l’aire lliure, s’establirà i 
senyalitzarà amb antelació (amb cintes adhesives, cartells, etc.) els espais d’espera dels 
participants, les zones de sortida i arribada, la taula de control, etc. de manera que en tot 
moment es mantinguin les distàncies de seguretat entre organitzadors, jutges i participants.  

 

4. DESENVOLUPAMENT DELS ENTRENAMENTS I LA COMPETICIÓ  

4.1.- CONSIDERACIONS PREVIES AL INICI DE LA COMPETICIÓ/ENTRENAMENTS 

Els participants, jutges i membres de l’equip organitzador hauran d’arribar, sempre que sigui 
possible, sense compartir vehicle amb tercers i si fos necessari, mantenint la norma d’una sola 
persona per fila de seients.  

A més a més, han de portar degudament desinfectat de casa el material que utilitzaran a la 
competició, independentment del fet que l’organització ha de facilitar gel hidroalcohòlic a 
tothom.  

L’organització 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 també de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat. 

L’organització registrarà el nom i cognom així com les dades de contacte de les persones 
participants en l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries o organitzadores i no 
es permetrà que ningú fora d’aquesta llista assisteixi a la competició. 

  

4.2.- DISTÀNCIA DE SEPARACIÓ ENTRE ESPORTISTES/JUTGES/ORGANITZADORS: 

En qualsevol de les modalitats de competicions de caça, independentment de si es celebra a 
l’aire lliure o dins d’alguna instal·lació, caldrà que es mantingui en tot moment les mesures de 
seguretat i protecció, sense contacte físic i estant als llocs a 2 metres o més de distancia. 

 

4.3.- UTILITZACIÓ EPI I MESURES DE SEGURETAT PER A ESPORTISTES: 

Els esportistes hauran de portar guants i mascaretes en tot moment.  

Compak Sporting / Recorreguts de Caça / Field Target: Només podran retirar-les quan es 
col·loquin en el lloc de tir per iniciar la sèrie. Un cop finalitzada la sèrie, abans d'abandonar el 
lloc de tir hauran de tornar-se a col·locar els EPI. 
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Gossos de Mostra / Caça Menor amb gos / Sant Hubert / Podencs Eivissencs / Becada / 
Falconeria: Només podran retirar-les quan s’iniciï la competició i/o els toqui competir i per tant, 
en el moment en el que s’allunyin de la resta de participants i quedin sols amb el seu animal.  

Ocellaires: Mantindran en tot moment els EPIs posats.  

 

4.4.- UTILITZACIÓ EPI I MESURES DE SEGURETAT PER A JUTGES I ORGANITZADORS: 

- JUTGES, ORGANITZADORS i PERSONAL AUXILIAR tant de màquines com de camp han de portar 
SEMPRE guants i mascaretes. 

Els jutges es mantindran en els seus llocs, que estaran col·locats a un mínim de 2 metres dels 
esportistes per mantenir el distanciament de seguretat. De la mateixa manera, en els casos en 
els quals s’hagin de moure amb l’esportista, intentaran mantenir la distància de seguretat. 

Els organitzadors (delegats i responsables de la Federació Catalana de Caça, Representació 
Territorial, Club de Tir i/o Societat Ocellaire o de Caça en cada cas) i els jutges seran els 
responsables que es compleixin totes les mesures de seguretat i higiene establertes per al 
COVID-19.  

 

4.5.- NETEJA I DESINFECCIÓ DURANT LA COMPETICIÓ: 

Els llocs de tir s'hauran de netejar i desinfectar cada cop que finalitzi una sèrie. 

Les taules disponibles perquè els esportistes col·loquin el seu equipament s'hauran de netejar i 
desinfectar entre cada esportista. 

Els llocs dels jutges i auxiliars s'hauran de netejar i desinfectar abans i després del seu ús. 

La zona de control es netejarà i desinfectarà cada vegada que passi un esportista. 

Malgrat que l’entitat organitzadora en pugui facilitar en cas d’oblit, es demanarà als jutges que 
portin el seu propi bolígraf i carpeta dura per recolzar la documentació i poder prendre notes, 
per evitar l’ús d’aquest tipus de material que passa de mà en mà.   

 

4.6.- LLIURAMENT DE PREMIS: 

No es celebrarà lliurament de premis per evitar el risc de contacte entre els esportistes, jutges i 
personal de l’organització. 

Es valorarà la manera d’entregar els premis/trofeus als guanyadors que sigui el més asèptica 
possible, en cada cas. 
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4.7.- ESMORZARS I DINARS DE GERMANOR: 

Queden suspesos els esmorzars/dinars de germanor que en segons quines competicions 
s’acostumaven a fer abans o després del campionat perquè en aquests casos és impossible 
mantenir les distàncies de seguretat, les condicions mínimes d’higiene per a tothom ni complir 
les restriccions establertes en les reunions socials. Els mateixos esportistes hauran de tenir 
aquest punt present i portar-se de casa el que considerin que puguin necessitar per beure i/o 
menjar, i estarà prohibit compartir-ho amb ningú.    

 

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Tots els participants, jutges i membres de l’organització de qualsevol de les competicions que 
organitzi/celebri la Federació Catalana de Caça (o la Representació Territorial corresponent), 
estan obligats a omplir i entregar la següent Declaració Responsable en el moment de 
formalitzar la seva inscripció.  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

En/Na [nom i cognoms] ............................................................................ , major d’edat i proveït 
amb DNI [número] ................ , amb domicili a [adreça] .................................................................. 
, telèfon mòbil ............................... i Llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Catalana 
de Caça i competidor en la modalitat ........................................................ ; comparec i com millor 
procedeixi 

DECLARO RESPONSABLEMENT 

Que en relació amb la COVID-19: 

• No presento problemes respiratoris, febre i tos. 
• No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia 

probable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors 
al de la signatura d’aquest document. 

 En cas d’haver passat la malaltia o d’haver estat en contacte proper amb algun possible 
positiu, he superat el període de quarantena que marca el Departament de Salut  

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar 
les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el 
present document, el sotasignat atorga el consentiment exprés perquè la Federació tracti 
aquestes dades des del punt de vista mèdic i preventiu. 

Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures 
específiques de protecció i higiene adoptades per la Federació Catalana de Caça pel correcte 
desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat 
organitzada per la mateixa Federació o pels seus clubs afiliats. El compliment de les mesures 
esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels participants, amb total indemnitat de 
la Federació o el club organitzador dels contagis que en el seu cas es poguessin produir. 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

 

 

 

 

Barcelona, __ de _____ de 2020 

 

Aquest protocol podrà ser modificat si les autoritats així ho requereixen. 


