
 

PROPOSTA PER A LA REPRESA D’ACTIVITAT FEDERADA D’ÀMBIT AUTONÒMIC I REOBERTURA 

D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

ANTECEDENTS 

Primer.- El 22 de juny del present any deixava de tenir vigència la 1ª declaració d’Estat d’Alarma 

i Catalunya entrava en la denominada Fase de represa. 

Segon.- En l’àmbit del sector esportiu, la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física va fer 

immediatament públic el document Pla d’acció pel desconfinament del sector esportiu, que feia 

les funcions de Pla sectorial per a la Fase de desescalada a l’esport. 

Tercer.- En les tasques de coordinació dutes a terme entre SGEiAF i la mateixa UFEC s’establí un 

procediment per al desenvolupament i aprovació de protocols en cadascuna de les modalitats 

esportives reconegudes a les Federacions catalanes per evitar el contagi de COVID durant la 

pràctica i la competició esportiva. 

Quart.- Aquests protocols, desenvolupats a partir d’un model bàsic consensuat entre Secretaria 

i UFEC, eren validats per la Unió de Federacions conforme incorporaven el contingut previst al 

Pla sectorial i posteriorment eren autoritzats per la Secretaria General de l’esport mitjançant la 

seva publicació al web del CCE. Es poden consultar els protocols aquí: 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-

catala/protocols-de-les-federacions-catalanes 

Cinquè.- En el mateix sentit, els centres esportius van reprendre la seva activitat amb minoració 

voluntària d’aforaments i protocol·litzant mesures d’higiene i seguretat en totes les fases de 

pràctica esportiva que els usuaris desenvolupen en les instal·lacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisè.- Per l’inici de la temporada esportiva, les Federacions catalanes en les assemblees generals 

de clubs dutes a terme en els mesos d’estiu havien aprovat calendaris que permetien la represa 

de la competició de forma esglaonada, esponjant jornades i introduint mecanismes d’absorció 

de casos de detecció i aïllament.  

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/protocols-de-les-federacions-catalanes
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/protocols-de-les-federacions-catalanes


 

Setè.- El mes de juliol, per resolució de Salut es va decretar el tancament total de centres 

esportius i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre aquesta mesura per 

considerar-la desproporcionada cautelarment. 

Vuitè.- La Unió de Federacions, d’acord a la fórmula de treball pactada per evitar nous 

tancament, va traslladar al Departament de Salut i a la pròpia SGEiAF una proposta de Pla de 

contingència pel sector esportiu per avançar possibles escenaris d’escalada del nivell de 

transmissió del virus i va sol·licitar la realització de 7000 testos setmanals durant tres mesos en 

l’àmbit específic de l’esport atès les seves condicions de pràctica singulars.  

Novè.- En la segona quinzena del mes d’octubre, la Secretaria General de l’Esport presenta a les 

federacions esportives la proposta del Procicat de suspensió de les competicions d’àmbit 

autonòmic per un període de 15 dies, per reduir la mobilitat a Catalunya. 

Desè.- Transcorregut el primer període de suspensió de la competició, el mes de novembre es 

prorroga aquesta mesura i s’hi afegeix la suspensió d’entrenaments amateurs d’àmbit 

autonòmic i el tancament de les instal·lacions esportives. 

Onzè.- En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha publicat que l’índex de contagi durant la 

pràctica esportiva és del 0’28%.  

En mèrits al que s’exposa, davants dels antecedents que consten, la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya 

SOL·LICITA 

I. Represa de l’activitat esportiva federada 

Es sol·licita que, extingida la vigència de la resolució SLT 2700/2020, es permeti el retorn a 

entrenaments i competició de l’activitat oficial de les Federacions Esportives catalanes, d’acord 

als seus calendaris. 

La tornada a entrenament i competició es proposa sense l’habilitació de vestuaris ni assistència 

de públic, seguint en tot cas el protocol de la Federació corresponent aprovat per la Secretaria 

General de l’Esport.  

 

II. Obertura d’instal·lacions esportives 

Es sol·licita que, extingida la vigència de la resolució SLT 2700/2020, es permeti la obertura de 

centres esportius, amb aforament limitat al 50% de la seva capacitat, amb sistema de cita prèvia 

i sense habilitació de vestuaris ni zona d’aigües no-esportives. 

Per l’obertura dels centres esportius, es proposa que els responsables de la gestió acreditin 

mitjançant certificació d’organisme independent que en aquella instal·lació s’apliquen mesures 

i protocols eficaços per evitar la transmissió de COVID. 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

SIGNO 

A Barcelona, el 6 de novembre de 2020 

Gerard Esteva i Viladecans 
President 


