Comunicat de la SGEAF en relació a la flexibilització
de les mesures per realitzar l’esport i l’activitat física
a Catalunya en les fases 1 i 2 del desconfinament
Arran de les instruccions fetes públiques avui pel Ministeri de Sanitat en l’Ordre
SND/458/2020, de 30 de maig, en què es flexibilitzen determinades restriccions
establertes en la declaració d’estat d’alarma del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF)
exposa al sector esportiu català les mesures que modifiquen el desenvolupament de
la pràctica esportiva per als territoris que es troben en les fases 1 i 2, que seran
d’aplicació a partir del proper dilluns 1 de juny.
FASE 1






Es permet l’obertura de piscines tant cobertes com descobertes per a ús
esportiu amb un límit del 30 per cent de la capacitat i evitant l’acumulació de
persones tant en l’accés al recinte com en l’espai de pràctica. S’autoritza l’ús
dels vestidors i s’hauran de seguir les mesures d’higiene i seguretat indicades
en la fase 2 per aquest tipus d’instal·lacions
Es permet la realització d’entrenaments totals o de preparació per a la
competició de lligues professionals
S’autoritza el reinici de les competicions de lligues professionals
D’acord amb la notificació tramesa ahir per la Direcció General del Consejo
Superior de Deportes, es permet l’obertura de les instal·lacions a l’aire lliure per
tal que puguin jugar els dobles de tenis, jugar al pàdel dues parelles i al frontó
per parelles, així com oferir sessions de pràctica esportiva vinculada a aquests
esports de fins a 10 persones

FASE 2




En les instal·lacions esportives cobertes es permet la pràctica esportiva en
parelles per aquelles modalitats així practicades (pàdel, bàdminton, etc.),
ocupant un màxim del 30 per cent de l’aforament
En les piscines, es permet la pràctica esportiva individual i les modalitats que
es puguin desenvolupar amb un màxim de dues persones
Si la piscina està dividida en carrers d’entrenament, s’haurà d’habilitar un
sistema d’accés i control per evitar l’acumulació de persones que compleixi amb
les mesures de seguretat i protecció sanitàries. En tots els casos, caldrà
respectar el límit del 30 per cent de capacitat de l’aforament, tant en l’accés
com durant la pràctica

Per a més informació sobre el càlcul de l’aforament de les instal·lacions esportives, es
pot consultar el document elaborat pel Servei d’Equipaments Esportius del Consell
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