FAQS DE PRÀCTICA ESPORTIVA
TERRITORIS AFECTATS PER LES RESOLUCIONS
SLT/1698/2020, SLT/1746/2020; SLT/1747/2020; SLT/1748/2020
23 de juliol de 2020

El present document ha estat elaborat prenent de referència les
Resolucions publicades pel Departament de Salut, així com el FAQS
publicat pel Departament de l’Interior i Salut de la Generalitat de Catalunya:

1. Es pot fer esport i activitat física?
Sí, les resolucions recullen la possibilitat de fer activitat física i esportiva i de
lleure individualment o amb el grup de convivència habitual (que serà un màxim
de 10 persones), i sempre amb el menor nombre de persones possible per reduir
el risc de contagi.
2. Hi ha alguna limitació per a desenvolupar activitats a l’aire lliure?
Es pot fer activitat esportiva a l’aire lliure. No hi ha limitació horària ni franges
concretes de pràctica esportiva a l’aire lliure, en qualsevol cas serà recomanable
evitar franges horàries en el que existeixi alt risc de concentració i aglomeració
de persones. Aquesta activitat s’haurà de fer dins el municipi de domicili.
La pràctica esportiva haurà de desenvolupar-se de forma individual i a l’aire lliure.
Excepcionalment es podrà fer en de convivència habitual.
3. Què és el grup de convivència habitual?
Fa referència al grup de convivents estrictes i les persones amb necessitats de
cura del nucli familiar o nucli més estret de relacions i que no viuen al mateix
domicili. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles
per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social.
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4. Els gimnasos, poliesportius o complex esportius i instal·lacions
esportives, públics o privats, poden obrir amb mesures preventives?
No, la Resolució aprovada pel departament de Salut especifica el tancament al
públic dels gimnasos, poliesportius i complexos esportius i instal·lacions
esportives, públics o privats, i per tant aquests han de romandre tancats.
No obstant, els Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial corresponent poden,
amb autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT,
habilitar espais adequats, incloent equipaments esportius, sempre respectant les
mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la
distància de seguretat interpersonal i ús de la mascareta), amb hora concertada
i registre de dades de contacte.
5. A quins espais es pot fer activitat esportiva?
La pràctica esportiva es pot fer amb caràcter individual i amb grups de
convivència, sempre que sigui a l’aire lliure, és a dir en espais i entorns naturals,
públics o amb accés no restringit, sempre que sigui dins el mateix terme
municipal que el del domicili.
Les instal·lacions esportives, siguin cobertes com descobertes, no poden
habilitar-se per a la seva pràctica esportiva, llevat que no sigui pel
desenvolupament d’activitats de casals, colònies o campus esportius tot seguint
les mesures establertes al Pla “Criteris per a l’organització de les activitats
esportives d’estiu per a menors de 18 anys”.
Les piscines, en tant que instal·lacions esportives, només podran habilitar-se pel
desenvolupament d’activitats de casals, colònies o campus esportius.
No obstant, els Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial corresponent poden,
amb autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT,
habilitar espais adequats, incloent equipaments esportius, sempre respectant les
mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la
distància de seguretat interpersonal i ús de la mascareta), amb hora concertada
i registre de dades de contacte.
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6. Poden obrir les piscines municipals o privades d’ús públic?
Es permet l’obertura de les piscines descobertes d’ús públic quan l’ajuntament
consideri necessari el seu ús preventiu dels efectes de la calor sobre la població,
amb registre dels assistents i la resta de mesures de seguretat previstes al pla
sectorial.
7. Els casals esportius són un servei essencial? Com afecta als
professionals del lleure?
L’Annex 2 del decret llei 27/2020 de 13 de juliol comprèn la llista de serveis
considerats essencials, entre els quals no reconeix els serveis vinculats al lleure
esportiu o els serveis esportius, malgrat que les activitats de lleure esportiu
estiguin autoritzats si consten degudament informats.
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_
el_lleure/acces-al-cercador-del-programa-de-notificacions/
Els professionals del lleure esportiu podran desplaçar-se per assistir al seu lloc
de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan
no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.
8. Poden habilitar-se les instal·lacions esportives per a desenvolupar
activitats de lleure esportiu?
S’autoritzen i es mantenen les activitats de casals, colònies i campus esportius
en compliment del Pla “Criteris per a l’organització de les activitats esportives
d’estiu per a menors de 18 anys”, els quals constin degudament inscrits. En
aquest sentit, les piscines així com la resta d’equipaments i instal·lacions
esportives on aquests es desenvolupin podran obrir-se per desenvolupar les
activitats inherents al lleure esportiu.
9. Els clubs i les entitats esportives que tenen instal·lacions a l'aire
lliure i que organitzen activitats de lleure esportiu per a menors de
18 anys, només poden obrir la instal·lació esportiva per donar
cabuda a les activitats de lleure esportiu?
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Atesa la prohibició d’obertura al públic de les instal·lacions esportives, així com
la facultat que aquestes s’habilitin exclusivament per desenvolupar les activitats
de lleure i campus esportius per menors de 18 anys, les instal·lacions esportives,
incloent les piscines no podran obrir-se al públic i només podran acollir activitats
de lleure esportiu per a menors de 18 anys.
Ara bé, els Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial corresponent poden, amb
autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT,
habilitar espais adequats, incloent equipaments esportius, sempre respectant les
mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la
distància de seguretat interpersonal i ús de la mascareta), amb hora concertada
i registre de dades de contacte.
10. Es poden fer esdeveniments esportius?
Sí que es permeten els esdeveniments esportius sempre que siguin a porta
tancada i sense públic, amb l’única assistència de les persones vinculades
necessàriament a l’esdeveniment esportiu pel seu normal funcionament.
En aquest sentit serà imprescindible tenir a disposició i aplicar el protocol de
seguretat, higiene i salut d’acord amb les mesures aprovades pel Pla d’Acció pel
desconfinament de l’esport a Catalunya i d’acord amb el marc general establert
per la federació esportiva de Catalunya corresponent a la pràctica o modalitat
esportiva de l’esdeveniment.
Preceptivament, els organitzadors, hauran d’informar a l’administració local i al
Consell català de l’Esport amb suficient antelació la voluntat d’organitzar
l’esdeveniment, les condicions i el protocol pel seu desenvolupament.
11. Quina tipologia d’esdeveniments esportius poden celebrar-se?
Podran celebrar-se, i per tant donar continuïtat, als esdeveniments esportius que
hagin estat iniciats abans de l’estat d’alarma o abans de l’aplicació de les
Resolucions referenciades.
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No podran celebrar-se esdeveniments esportius extraordinaris ni de caràcter
temporal, així com tampoc podran celebrar-se esdeveniments esportius amb
participació massiva d’esportistes.
12. Respecte als desplaçaments fora de la zona confinada:
S’estableix com a criteri comú respecte a les mobilitat d’entrada i sortida el que
estableix, en termes generals es permet la mobilitat excepcional en el cas de
situacions inajornables de proves i exàmens oficials, quan hagin de ser realitzats
en municipis sense alternativa possible, així com per a realitzar actuacions de
força major degudament justificades. Tenint en compte aquest criteri general
serà prioritari intentar l’ajornament de les proves o els actes esportius que
justifiquen el desplaçament, sempre que sigui possible.
13. Es poden desplaçar els alumnes per efectuar proves d’accés oficial
organitzades o tutelades per l’Escola Catalana de l’Esport o bé a
cicles formatius de tècnics d’esport?
Si no poden ajornar-se les proves o adequar-se a la singularitat dels alumnes
afectats, excepcionalment podria autoritzar-se el desplaçament. Aquests
desplaçaments s’hauran de realitzar de manera individual o amb la unitat de
convivència i amb totes les mesures de precaució higièniques i de distanciament,
doncs es compleix el criteri excepcional, inajornable i de lloc únic indicat com a
principi general.
14. Els esportistes poden participar a Campionats de Catalunya i
d’Espanya convocats aquest juliol?
Si no poden ajornar-se els Campionats de Catalunya o d’Espanya, en tant que
proves

úniques

i

singulars,

excepcionalment

podria

autoritzar-se

el

desplaçament, doncs la no participació en aquests comportaria un perjudici a la
carrera i desenvolupament esportiu de l’esportista afectat irrecuperable. En els
supòsits de participar en les competicions indicades per impossibilitat del seu
ajornament, el desplaçament s’haurà de fer amb el grup de convivència/estables
habituals, és a dir, tot limitant el màxim possible als grups de persones estables.
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15. Es poden celebrar assemblees de clubs previstes per aquesta
setmana?
Tenint en compte la recomanació de no celebrar de trobades i reunions de més
de 10 persones, es recomana que aquestes es posposin en un mínim de 15 dies,
mitjançant un acord de junta que així ho certifiqui.
16. Es poden celebrar les eleccions als clubs previstes?
Seguint el mateix criteri previst en el punt anteriorment, es recomana que
aquestes es posposin en un mínim de 15 dies, mitjançant un acord de junta que
així ho certifiqui.
17. Es poden realitzar serveis amb contacte personal proper, com
fisioteràpia, preparació física i recuperació física?
Només es poden fer serveis amb contacte personal proper en el cas de servei
essencial, d’emergència o situació crítica. En aquests casos la prestació s'ha de
fer evitant el contacte físic amb els clients sempre que sigui possible, o limitantlo al màxim. Es poden considerar en aquests casos tots aquells que impliquin
l‘assistència a persones per criteri d’higiene i cura personal, incloent-hi les
activitats de perruqueria, serveis terapèutics com massatgistes, osteopatia,
quiropràctica o similars.
18. Quins serveis professionals vinculats a la pràctica esportiva són
considerats essencials?
D’acord amb el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC n.
8176 de data 14 de juliol de 2020, són serveis essencials i per tant permesos,
els serveis de professionals socorristes.
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