Temporada 2020/21

CIRCULAR NÚM. 47
FINALITZACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA:
NOVES MESURES APLICABLES A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
En data 08/05/21 s’ha publicat la Resolució del Departament de Salut SLT/1392/2021,
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.
Les mesures que afecten a la pràctica esportiva contingudes en l’esmentada resolució
són les següents:
1) No s’estableix cap limitació de moviments dins del territori de Catalunya, ni
d’entrada i sortida d’aquest, tot i que es recomana que es redueixin al mínim
indispensable. Aquests desplaçaments s’hauran de fer preferentment amb la
bombolla de convivència, i en el cas de desplaçaments per a participar en una
competició, es poden efectuar en transport públic o en vehicle privat sempre
que siguin persones del mateix grup bombolla esportiu, junt amb un adult
responsable en cas de menors, amb compliment les mesures relatives a l’ús de
mascareta i ventilació
2) Les activitats esportives estan permeses entre les 6:00 hores i les 23:00 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.
4) Les instal·lacions esportives poden obrir amb un aforament del 50%, havent-se
d’establir control d’accés i bona ventilació (espais tancats).
5) De forma excepcional es pot fer ús dels vestidors, sempre que disposin de
ventilació suficient i es respecti l’aforament establert als protocols federatius.
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 permet el desenvolupament de les competicions esportives a Catalunya, que
poden celebrar-se amb presència de públic (tret de les competicions
professionals), amb subjecció a les següents condicions:
a. En instal·lacions a l’aire lliure, amb un aforament del 50% de l’autoritzat i
un nombre màxim de 1.000 persones.
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b. En instal·lacions en espais tancats, amb un aforament del 50% de
l’autoritzat i un nombre màxim de 500 persones, tot garantint-se la
ventilació mínima establerta a la normativa en matèria d’instal·lacions
tèrmiques i edificis.
c. Si les instal·lacions en espais tancats compleixen les especials
condicions de ventilació i de control d’aglomeracions que preveu la
Resolució del Departament de Salut SLT/1392/2021 en els seus annexos
1 i 2, hi podran assistir un màxim de 1.000 persones, sempre que es
respecti l’aforament del 50% i s’efectuï la declaració responsable també
establerta en la indicada Resolució.
d. L’organització i disposició del públic s’ha de fer de conformitat amb el
Protocol de la Federació Catalana de Futbol, i sempre amb seient
preassignat.
8) Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportiva, de manera
presencial, limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim
de 500 persones, i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima
establerta a la normativa en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Hi
podran assistir fins a 1.000 persones si l’assemblea se celebra en espai obert o
bé en espai tancat si es compleixen les especials condicions de ventilació i de
control d’aglomeracions que preveu la Resolució del Departament de Salut
SLT/1392/2021 en els seus annexos 1 i 2 i s’efectuï la declaració responsable
també establerta en la indicada Resolució.
Les mesures decretades han entrat en vigor en data 09/05/21 i es preveu que es
perllonguin fins a les 00:00 hores del dia 24 de maig 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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