Temporada 2020/21

CIRCULAR NÚM. 32
FLEXIBILITZACIÓ DE LES RESTRICCIONS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
En data 06/02/21 s’ha publicat la Resolució del Departament de Salut SLT/275/2021,
a través de la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
En termes generals, la resolució estableix les següents restriccions que afecten a la
pràctica esportiva:
1) Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb l’excepció
dels desplaçaments entre la comarca de l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra, tret
que sigui per motius justificats, entre els quals no s’hi troben els entrenaments
esportius.
2) Es manté el toc de queda entre les 22 hores i les 6 hores.
3) Les activitats esportives federades no estan sotmeses a la limitació general d’un
màxim 6 participants, sempre que es duguin a terme a través de grups estables
i de conformitat amb els respectius protocols de cada federació, que en el cas
del futbol podeu consultar a la nostra pàgina web i al següent enllaç:
(https://files.fcf.cat/covid/Protocol%20Competicions%20.pdf)
4) Les instal·lacions esportives poden obrir amb un aforament del 50% si són a
l’aire lliure i del 30% si són espais tancats, havent-se d’establir control d’accés
i bona ventilació (espais tancats).
5) No es pot fer ús dels vestidors.
6) No és necessària la utilització de mascareta en les activitats esportives
federades que es desenvolupin en espais tancats, sempre que s’entreni a través
de grups estables i de conformitat amb els respectius protocols de cada
federació.
7) Es manté l’ajornament de totes les competicions esportives previstes, tret de
les d’àmbit estatal, internacional i professional, i aquelles que donen accés a
categories estatals, que s’han de celebrar sense presència de públic. Els
desplaçaments per a prendre part en entrenaments i partits corresponents a les
competicions autoritzades no estan sotmesos a les limitacions de mobilitat i
horari generals. Els federats hauran de justificar el desplaçament davant les
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autoritats, si s’escau, mitjançant el certificat autoresponsable i una còpia de la
llicència federativa (recomanable).
Les mesures decretades han entrat en vigor en data 08/02/21 i es preveu que es
perllonguin fins a les 00:00 hores del dia 22 de febrer de 2021, tot i que s’efectuarà
una avaluació continuada del seu impacte.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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