
 

Quadres resum de les condicions de pràctica esportiva en la Fase de represa d’acord al Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya de la Secretaria General de l’Esport 
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 Pràctica esportiva Lleure i tecnificació <18 anys Competició Instal·lacions Piscines Assemblees 

Qui Practicant d’esport federat i no 
federat. 

Practicant d’esport federat i no federat 
menor de 18 anys 

Practicant d’esport federat i no federat. Practicant d’esport federat i no federat. Practicant d’esport federat i no 
federat. 

 

Membres assembleistes d’entitats 
esportives 

Què Entrenament i pràctica esportiva. Campus d’estiu. Competició esportiva i esdeveniments. Entrenament i pràctica esportiva. Entrenament  i pràctica esportiva. Celebració de sessions 
d’Assemblea General 

On Prioritat d’instal·lacions a l’aire 
lliure o espai públic. 
Instal·lacions de pràctica habitual. 

Prioritat d’instal·lacions a l’aire lliure o 
espai públic. 
Instal·lacions de pràctica habitual. 

Prioritat d’instal·lacions a l’aire lliure o espai 
públic. 
Instal·lacions de pràctica habitual. 

Instal·lacions esportives cobertes i 
descobertes i centres esportius. 

Piscines cobertes i descobertes. Ubicació determinada a la 
convocatòria. 

Com Individual o col·lectiva. 
Amb distància interpersonal de 
1’5m, sempre que sigui possible. 
Grups estables i permanents en 
modalitats de pràctica amb 
contacte. 
Traçabilitat de la pràctica dels 
esportistes i els seus grups 
estables mitjançant protocol. 
Declaració responsable. 
Persona responsable de l'aplicació 
de les mesures organitzatives i de 
protecció individual establertes 
en el Pla Sectorial així com a la 
Resolució SLT/1429/2020. 

Individual o col·lectiva. 
Amb distància interpersonal de 1’5m  
Grups estables i permanents en 
modalitats de pràctica amb contacte. 
Amb interactuació de fins 3 grups 
estables com a màxim, sense que suposi 
superar el nombre total de 30 
practicants. 
Traçabilitat de la pràctica dels 
esportistes i els seus grups estables  
mitjançant protocol. 
Declaració responsable. 
Persona responsable de l'aplicació de les 
mesures organitzatives i de protecció 
individual establertes en el Pla Sectorial 
així com a la Resolució SLT/1429/2020. 

Amb distància interpersonal de 1’5m  
Grups estables i permanents en modalitats de 
pràctica amb contacte. 
Traçabilitat de la pràctica dels esportistes i els 
seus grups estables. 
Declaració responsable 
Sistema d’accessos que eviti aglomeracions 
Assistència de públic 

a) Instal·lacions a l’aire lliure 
Fins a 2000 pax. 
Fins a 3000 pax. en cas de seients 
preassignats 

b) Instal·lacions cobertes 
Fins a 1000 pax. 
Fins a 2000 pax. en cas de seients 
preassignats 

c) Instal·lacions estables amb aforament 
superior a 5000 pax. 
Distància interpersonal d’1’5m 
Pla específic autoritzat per SGE 

Protocol específic que eviti el risc de contagi. 
Persona responsable de l'aplicació de les 
mesures organitzatives i de protecció individual 
establertes en el Pla Sectorial així com a la 
Resolució SLT/1429/2020. 

Individual o col·lectiva 
Amb distància interpersonal de 1’5m  
Mesures específiques per col·lectius 
vulnerables 
Ventilació creuada d’espais tancats 
Desinfecció i neteja d’espais comuns i 
material esportiu després d’ús 
Protocol propi. 
Ús de dutxes i vestidors garantint una 
superfície de 3m2 per usuari. 
Persona responsable de l'aplicació de les 
mesures organitzatives i de protecció 
individual establertes en el Pla Sectorial així 
com a la Resolució SLT/1429/2020. 

Individual o col·lectiva 
Amb distància interpersonal de 
1’5m  
Grups estables i permanents en 
modalitats de pràctica amb 
contacte. 
Evitar aglomeracions en la pràctica 
per carrils 
Traçabilitat de la pràctica dels 
esportistes i els seus grups estables. 
Declaració responsable 
Protocol propi. 
Persona responsable de l'aplicació 
de les mesures organitzatives i de 
protecció individual establertes en 
el Pla Sectorial així com a la 
Resolució SLT/1429/2020. 

Garantint una superfície de 2’5m2 
per assistent. 
Aforament màxim: 

 Fins a 1000 pax. 

 Fins a 2000 pax. en cas de 
seients preassignats. 

En cas d’assistència superior, 
requereix autorització. 
Persona responsable de l'aplicació 
de les mesures organitzatives i de 
protecció individual establertes en 
el Pla Sectorial així com a la 
Resolució SLT/1429/2020. 

Quan Sense limitació horària. 


