RESUM DAEE NOVES RESTRICCIONS:
RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, 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.


La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia
22 de febrer de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que
s'hi contenen.



Aquesta Resolució entra en vigor el dia 8 de febrer de 2021.

RESUM DE LA NORMA:
ESPORT EXTRAESCOLAR
Suspès esport escolar i extraescolar fora de l’horari lectiu (art.15.3)
Excepcions:
-

Activitats que es duguin a terme dins l’espai escolar i amb la bombolla dels grups lectius. (no
limitat al nombre de sis). (art.15.3)

-

Esport federat (art.15.3)

ESPORT FEDERAT
Està permés en grups d’entrenament i competició habituals. (art.12.5 i art.15.3)
ACTIVITATS ESPORTIVES GRUPALS
Permeses amb un màxim de 6 persones, incloent la persona entrenadora o monitora.
Si es practica en interior, l’activitat grupal, s’ha de fer amb mascareta. (art.12.4 5è paràgraf)
Excepcions: Esport federat ho pot fer en el grup habitual d’entrenament de la disciplina. (art.8.2)
L’esport escolar no està exclòs de la obligatorietat del màxim de 6 ni de la mascareta. (Art. 15.3)

HORARIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Obertes al públic de 6:00h a 21:00h. (Art.6)
DESPLAÇAMENTS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES
Es permet el desplaçament dins la comarca per a tothom. (Art.3)
Es permet el desplaçament lliure per a participar en les competicions estatals, internacionals o
professionals. (art. 3.2)
Es poden desplaçar fora de l’horari de 6:00h a 22:00h i fora de la comarca aquelles persones
treballadores i voluntàries que vagin o tornin de realitzar la seva feina o voluntariat. (art. 5, 4art.
Paràgraf)
EQUIPAMENTS ESPORTIUS (art.12)
Exterior amb aforament del 50%
Interior amb aforament del 30%
Vestidors tancats excepte per a persones usuàries de la piscina
Piscines (no diu amb quin aforament) s’entén l’aforament de l’espai on es trobin interior o exterior.
Compte però, a les piscines està permesa l’activitat grupal, fins a sis persones, però no
l’extraescolar)
Amb cita prèvia
Activitats grupals, màxim sis persones (incloent monitor/a, entrenador/a) i amb mascareta
Excepcions: Equipament i instal·lacions que acullin entrenaments i/o competicions estatals,
internacionals o professionals, o d’equips federats que participin en competicions que donin pas a
competicions estatals.
Poden obrir al públic els equipaments esportius que es troben dins de centres comercials i/o
galeries comercials
COMPETICIONS ESPORTIVES CATALANES
Ajornades.

