
 

Quadres resum de la regulació continguda a la  RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es 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. 
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No federats Què Pràctica esportiva de caràcter no-competitiu 

On, 
Com, 
Quan 

En instal·lacions cobertes, incloses piscines:  

• 30% aforament 

• control d’accés 

• cita prèvia 

• ventilació 

• sense vestidors, a excepció dels usuaris de la piscina 

• amb supervisió permanent 

• de 6h a 21h 

• dins dels límits del propi municipi des del divendres a les 6h fins dilluns a les 6h 
En instal·lacions descobertes, incloses piscines: 

• 50% aforament 

• control d’accés 

• cita prèvia 

• sense vestidors, a excepció dels usuaris de la piscina 

• amb supervisió permanent 

• de 6h a 21h 

• dins dels límits del propi municipi des del divendres a les 6h fins el dilluns a les 6h 
En l’espai públic a l’aire lliure: 

• en grups de màxim 6 persones 

• de 6h a 22h 

• dins dels límits del propi municipi des del divendres a les 6h fins el dilluns a les 6h 

• de forma individual entre municipis limítrofs des del divendres a les 6h fins el dilluns a les 6h 
 

Federats Qui Federats no-professionals, que no 
participin en competició estatal ni 
internacional 

Federats professionals o que participin en competició estatal o internacional 

Què Entrenaments Entrenaments   Competició 

On, 
Com, 
Quan 

En centres de rendiment i tecnificació 
esportiva segons el protocol propi 
 
En instal·lacions cobertes, incloses 
piscines:  

• 30% aforament, sense 
afectació al grup de pràctica 
esportiva segons modalitat 

• control d’accés 

• ventilació 

• sense vestidors, a excepció 
dels usuaris de la piscina 

• amb supervisió permanent 

• de 6h a 21h 

• dins dels límits del propi 
municipi des del divendres a 
les 6h fins  dilluns a les 6h 

En instal·lacions descobertes, incloses 
piscines: 

• 50% aforament, sense 
afectació al grup de pràctica 
esportiva segons modalitat 

• control d’accés 

• sense vestidors, a excepció 
dels usuaris de la piscina 

• amb supervisió permanent 

• de 6h a 21h 

• dins dels límits del propi 
municipi des del divendres a 
les 6h fins el dilluns a les 6h 

En l’espai públic a l’aire lliure: 

• sense limitació de 6 persones 

• de 6h a 22h 

• dins dels límits del propi 
municipi des del divendres a 
les 6h fins el dilluns a les 6h 

• de  forma individual entre 
municipis limítrofs des del 
divendres a les 6h fins el 
dilluns a les 6h 
 

En centres de rendiment i 
tecnificació esportiva segons el 
protocol propi 
 
En instal·lacions cobertes, incloses 
piscines: 

• segons el protocol propi  

• sense afectació per 
limitacions 

• de 6h a 21h, excepte 
entrenaments  de 
professionals 

 
En instal·lacions descobertes, 
incloses piscines: 

• segons el protocol propi  

• sense afectació per 
limitacions 

• de 6h a 21h, excepte 
entrenaments de 
professionals 

 
En l’espai públic a l’aire lliure: 

• sense limitació de 6 
persones 

• de 6h a 22h, excepte 
esportistes professionals 

• dins dels límits del propi 
municipi des del divendres 
a les 6h fins el dilluns a les 
6h, excepte entrenaments 
de professionals 

• de  forma individual entre 
municipis limítrofs des del 
divendres a les 6h fins el 
dilluns a les 6h, excepte 
entrenaments de 
professionals 
 

En centres de rendiment i tecnificació 
esportiva segons el protocol propi 
 
En instal·lacions cobertes, incloses 
piscines: 

• segons el protocol propi  

• sense afectació per limitacions 

• sense públic 

• de 6h a 21h, excepte competició  
professionals 

 
En instal·lacions descobertes, incloses 
piscines: 

• segons el protocol propi  

• sense afectació per limitacions 

• sense públic 

• de 6h a 21h, excepte competició  
professionals 

 
En l’espai públic a l’aire lliure: 

• sense limitació de 6 persones 

• de 6h a 22h, excepte competició  
professionals 
 

Desplaçaments: per l’assistència a 
competició estatal, internacional o 
professional, als esportistes participants 
no els és d’aplicació les restriccions de 
mobilitat previstes 
 
 
 


