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LIMITACIÓ DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA A LES CIUTATS AFECTADES PER LA 

RESOLUCIÓ SLT/1746/2020 DE 17 DE JULIOL DEL 2020 

D’acord amb les mesures adoptades en data de 17 de juliol de 2020 per les autoritats 

sanitàries i d’interior, a continuació es detalla l’afectació i l’abast d’aquestes mesures en 

l’àmbit esportiu dels territoris afectats: 

Primer. Sobre l’àmbit geogràfic 

Conseqüentment en els municipis de Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan 

Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Barcelona així com a les persones 

titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert 

al públic ubicat en aquests barris. 

Segon.- Sobre les activitats i les instal·lacions esportives 

Queda suspesa l'obertura al públic (usuaris) d'equipaments i establiments on es 

desenvolupen esdeveniments esportius, activitats lúdiques, recreatives i 

activitats esportives, com ara gimnasos i qualsevol altre activitat de la mateixa 

naturalesa que impliqui una interacció d'un nombre important de persones que 

pertanyen a grups de convivència diferents per l'increment del risc de transmissió 

comunitària.  

Es prohibeixen totes les activitats esportives extraordinàries o de caràcter temporal.  

Excepcionalment cada Ajuntament dels municipis afectats podrà, amb autorització 

prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, habilitar espais 

adequats, incloent equipaments esportius, sempre respectant les mesures de protecció 

individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la distància de seguretat 

interpersonal i ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de 

contacte. 
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Tercer.- Sobre les activitats de lleure 

Poden desenvolupar-se les activitats de lleure esportiu per a menors de 18 anys, les 

quals han de complir els “Criteris per a l’organització de les activitats esportives d’estiu 

per a menors de 18 anys”, especialment pel que fa referencia als grups estables de 

convivència i a les altres mesures de prevenció i protecció de la salut.  

En aquest sentit serà imprescindible que les activitats constin degudament notificades a 

través del següent enllaç: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure

/acces-al-cercador-del-programa-de-notificacions/ 

Quart.- Sobre les trobades de persones 

Es prohibeixen trobades i reunions, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, que 

superin la concentració de 10 persones. En les reunions que concentrin fins a deu 

persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.  

Cinquè.- Sobre els desplaçaments 

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per 

les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva 

establertes per les autoritats competents.  

La sortida del domicili es recomana que només sigui per, entre altres motius, fer 

trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència 

habitual, exàmens o proves oficials inajornables o per causa de força major o situació 

de necessitat.  

Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el 

grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i 

persones a qui es dona suport per evitar-ne l’aïllament. El grup ha de ser al més estable 

possible.  

 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-del-programa-de-notificacions/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-del-programa-de-notificacions/
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FAQS DE PRÀCTICA ESPORTIVA 
AFECTATS PER LA RESOLUCIÓ SLT/1746 DE 17 DE JULIOL 

  

1. Hi ha alguna limitació per a desenvolupar activitats esportives no 

organitzades a l’aire lliure? 

Es pot fer activitat esportiva a l’aire lliure. No hi ha limitació horària ni franges 

concretes de pràctica esportiva a l’aire lliure, en qualsevol cas serà recomanable 

evitar franges horàries en el que existeixi alt risc de concentració i aglomeració 

de persones. Aquesta activitat s’haurà de fer dins el municipi de domicili. 

La pràctica esportiva haurà de desenvolupar-se de forma individual i a l’aire lliure. 

Excepcionalment es podrà fer en de convivència habitual. 

2. A quins espais es pot fer aquesta activitat esportiva?  

La pràctica esportiva es pot fer amb caràcter individual i amb grups de 

convivència, sempre que sigui a l’aire lliure, és a dir en espais i entorns naturals, 

públics o amb accés no restringit, sempre que sigui dins el mateix terme 

municipal que el del domicili.  

Les instal·lacions esportives, siguin cobertes com descobertes, no poden 

habilitar-se per a la seva pràctica esportiva, llevat que no sigui pel 

desenvolupament d’activitats de casals, colònies o campus esportius tot seguint 

les mesures establertes al Pla “Criteris per a l’organització de les activitats 

esportives d’estiu per a menors de 18 anys”. 

Les piscines, en tant que instal·lacions esportives, només podran habilitar-se pel 

desenvolupament d’activitats de casals, colònies o campus esportius.  

Cada ajuntament podrà, amb autorització del Comitè de Direcció del Pla 

d’actuació Procicat, habilitar l’obertura de piscines i instal·lacions esportives amb 

concertació horària i registre de dades de contacte dels usuaris, tot prioritzant 

persones vulnerables i/o col·lectius de risc. 
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3. Els casals esportius són un servei essencial? Com afecta als professionals 

del lleure?  

L’Annex 2 del decret llei 27/2020 de 13 de juliol comprèn la llista de serveis 

considerats essencials, entre els quals no reconeix els serveis vinculats al lleure 

esportiu o els serveis esportius, malgrat que les activitats de lleure esportiu 

estiguin autoritzats si consten degudament informats.  

Els professionals del lleure esportiu podran desplaçar-se per assistir al seu lloc 

de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan 

no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.   

4. Poden habilitar-se les instal·lacions esportives per a desenvolupar 

activitats de lleure esportiu?  

S’autoritzen i es mantenen així les activitats de casals, colònies i campus 

esportius en compliment del Pla “Criteris per a l’organització de les activitats 

esportives d’estiu per a menors de 18 anys”, els quals constin degudament 

inscrits. En aquest sentit, les piscines així com la resta d’equipaments i 

instal·lacions esportives on aquests es desenvolupin podran obrir-se per 

desenvolupar les activitats inherents al lleure esportiu. 

5. Els clubs i entitats esportives que tenen instal·lacions a l'aire lliure i que 

organitzen activitats de lleure esportiu per a menors de 18 anys, només 

poden obrir la instal·lació esportiva per donar cabuda a les activitats de 

lleure esportiu? 

Atesa la prohibició d’obertura al públic de les instal·lacions esportives, així com 

la facultat que aquestes s’habilitin exclusivament per desenvolupar les activitats 

de lleure i campus esportius per menors de 18 anys, les instal·lacions esportives, 

incloent les piscines no podran obrir-se al públic i només podran acollir activitats 

de lleure esportiu per a menors de 18 anys.  

6. Respecte als desplaçaments fora de la zona confinada: 
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S’establirà com a criteri comú respecte a les mobilitat d’entrada i sortida el que 

estableix, en termes generals es permet la mobilitat excepcional en el cas de 

situacions inajornables de proves i exàmens oficials, quan hagin de ser realitzats 

en municipis sense alternativa possible, així com per a realitzar actuacions de 

força major degudament justificades. Tenint en compte aquest criteri general 

serà prioritari intentar l’ajornament de les proves o els actes esportius que 

justifiquen el desplaçament, sempre que sigui possible.  

7. Es poden desplaçar els alumnes per efectuar proves d’accés oficial 

organitzades o tutelades per l’Escola Catalana de l’Esport o bé a cicles 

formatius de tècnics d’esport?  

Si no poden ajornar-se les proves o adequar-se a la singularitat dels alumnes 

afectats, excepcionalment podria autoritzar-se el desplaçament. Aquests 

desplaçaments s’hauran de realitzar de manera individual o amb la unitat de 

convivència i amb totes les mesures de precaució higièniques i de distanciament, 

doncs es compleix el criteri excepcional, inajornable i de lloc únic indicat com a 

principi general. 

8. Els esportistes poden participar a Campionats de Catalunya i d’Espanya 

convocats aquest juliol? 

Si no poden ajornar-se els Campionats de Catalunya o d’Espanya, en tant que 

proves úniques i singulars, excepcionalment podria autoritzar-se el 

desplaçament, doncs la no participació en aquests comportaria un perjudici a la 

carrera i desenvolupament esportiu de l’esportista afectat irrecuperable. En els 

supòsits de participar en les competicions indicades per impossibilitat del seu 

ajornament, el desplaçament s’haurà de fer amb el grup de convivència/estables 

habituals, és a dir, tot limitant el màxim possible als grups de persones estables.  

9. Es poden celebrar assemblees de clubs previstes per aquesta setmana? 

Tenint en compte la recomanació de no celebrar de trobades i reunions de més 

de 10 persones, es recomana que aquestes es posposin en un mínim de 15 dies, 

mitjançant un acord de junta que així ho certifiqui. 
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10. Es poden celebrar les eleccions als clubs previstes?  

Seguint el mateix criteri previst en el punt anteriorment, es recomana que 

aquestes es posposin en un mínim de 15 dies, mitjançant un acord de junta que 

així ho certifiqui. 

 

********************************* 

 


