Circular actualització mesures Covid-19 – Federacions Esportives Catalunya
Les federacions esportives catalanes, en compliment de la normativa sanitària i en
particular amb les mesures previstes en el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de
Catalunya, van elaborar, amb la validació de la UFEC, els respectius protocols
esportius per tal de poder dur a terme aquesta activitat amb garanties higièniques i
sanitàries que evitin la propagació del coronavirus, que van ser posteriorment aprovats
i publicats per la Secretaria General de l’Esport.
En els darrers mesos la situació ha anat modificant, i algunes de les mesures
aplicables per tal d’evitar la propagació de la pandèmia s’han eliminat o bé reduït la
seva intensitat.
Pel que fa

a la pràctica esportiva federada, la darrera resolució de Salut de la

Generalitat (SLT/2704/2021, de 2 de setembre) encara fa una remissió general al Pla
d’Acció esmentat motiu pel qual la gran majoria de mesures previstes en els protocols
federatius segueixen essent també d’aplicació.
Tanmateix, a continuació s’exposen una sèrie de qüestions relacionades amb les
mesures a tenir en compte en la pràctica esportiva federada, que sí s’han pogut veure
alterades d’acord a la normativa posterior vigent amb l’objecte de poder actualitzar i
simplificar els protocols vigents adoptats per les federacions esportives catalanes,
adaptant-los a la realitat sanitària actual.
1) Declaració responsable: Es continuaran requerint les declaracions responsables
però reduint el número de dies a 14 respecte els quals es comunica no haver estat en
contacte amb cap positiu en Covid-19. També afegir en la declaració que, en cas
d’haver estat en contacte amb una persona contagiada, si l’esportista està vacunat
amb la pauta completa des de fa un mínim de 14 dies, podrà competir, si no presenta
ha presentat cap símptoma els tres dies posteriors al contacte. Model clàusula a
afegir:
“He tingut contacte amb un positiu en els darrers 14 dies, però tinc la pauta
completa de la vacuna des de fa almenys 14 dies i no presento cap símptoma
(mínim de 3 dies des del contacte amb el positiu).”
2) Ús de la mascareta: La mascareta només serà obligatòria dur-la posada en els
espais coberts quan no es realitzi l’activitat esportiva federativa.
3) Ús del material esportiu: Segueix essent recomanable l’ús de roba i material
individual durant el desenvolupament de l’activitat esportiva, tot i que la organització

podrà disposar de material comunitari o compartit, que necessàriament haurà d’haver
estat degudament higienitzat abans de la prova o del seu ús.
4) Ús vestuaris: Els vestuaris segueixen essent d’ús reservat pels usuaris de piscina i
per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no
compartit abans o després de l'activitat esportiva, d’acord amb la darrera resolució de
Salut.
5) Públic: En les competicions no professionals, es permet un aforament del 70% en
aquelles instal·lacions a l’aire lliure l’aforament autoritzat del qual sigui inferior a 10.000
persones, amb un límit de 3.000 persones. En les instal·lacions amb major aforament
autoritzat, es limita a 30% el seu aforament. En aquest segon cas, cal controlar els
fluxos d’accés i sortida i de banys, els seients han de ser preassignats, no es permet
restauració ni consum de menjar o begudes, a excepció d’aigua, i cal evitar
aglomeracions. Els assistents hauran de dur la mascareta i respectar la distància de
seguretat.
En instal·lacions en espais tancats, el límit és del 70% de l’aforament, amb un màxim
de 1000 persones.
6) Càterings i restauració en instal·lacions esportives: És d’aplicació el que prevegi la
Resolució de Salut vigent punt 11. Essent el més rellevant el següent:
-Es restaura el servei en barra, amb distància interpersonal d’1,5 metres.
-50% d'aforament a l'interior.
-Límit de 6 persones en taules a l'interior, 10 en taules a l'exterior (llevat
bombolla de convivència).
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