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CIRCULAR NÚM. 32 

 

REOBERTURA DELS CENTRES DE TREBALL 

 

Amb efectes a partir de dilluns 8 de juny de 2020, tots els centres de treball reprendran la seva 

activitat d’atenció al públic habitual.  

 

No obstant això, amb motiu de les restriccions establertes per la normativa derivada de la crisi sanitària 

per la COVID-19, algunes seus es podran veure afectades i modificar els seus horaris habituals 

d’atenció, notificant-se aquest fet als clubs de la zona afectada.  

 

Poden consultar els horaris i la resta de dades de contacte a: http://fcf.cat/delegacions. 

 

Per altra banda, es recomana a tots els clubs i afiliats que evitin els desplaçaments a les seus i 

delegacions federatives i els limitin als casos estrictament imprescindibles, prioritzant l’ús del 

telèfon, el correu electrònic i la intranet federativa com a mitjà preferent de comunicació. 

 

Per raons de seguretat i salut pública, en aquells casos en els que sigui inevitable desplaçar-se a un 

local federatiu, es podrà limitar l’aforament, regular el flux d’entrades i sortides, efectuar lectures 

automàtiques de temperatura i limitar l’accés de persones a determinades àrees. Per evitar 

aglomeracions i perllongats temps d’espera, els recomanem trucar abans de desplaçar-se. 

 

Només es permetrà l’entrada a persones que vagin degudament proveïdes amb mascareta 

higiènica (o qualsevol altra homologada) i hauran de respectar la distància social i les indicacions del 

personal federatiu en tot moment. En cas contrari, es podrà restringir o inclús denegar l’accés. 

 

Per tal de facilitar els tràmits i les gestions amb la Federació que requereixin la presentació de 

documents, s’habilita amb caràcter extraordinari la possibilitat d’enviar còpies escanejades dels 

originals a través de la intranet federativa o el correu electrònic, sense perjudici que en aquells 

casos en què la normativa vigent no permeti aquesta dispensa o es cregui adient i necessària la 

confrontació dels originals, es procedeixi d’una altra manera. 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

Secretari General 

 

Barcelona, a 29 de maig de 2020 
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