LEGAL

MODIFICACIONS FASES 0 i 1, i
FASE 2 DESCONFINAMENT
COVID 19
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ENTRENAMENT BÀSIC EN LLIGUES NO PROFESSIONALS
FEDERADES
Entrenament de caràcter bàsic: entrenament individualitzat, desenvolupat en els centres
d’entrenament dels clubs o altres instal·lacions obertes al públic.

ü Qui pot fer-ho
ü Esportistes integrats/des en Clubs que participin de lligues no professionals.

ü Com:
ü De manera individual.
ü Complint amb les distàncies de seguretat i les mesures de prevenció i higiene.
La llicència federativa serà l’acreditació necessària per a poder dur a terme l'entrenament
al Club o instal·lació esportiva.
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ENTRENAMENT TOTAL O PRE-COMPTECIÓ EN LLIGUES
PROFESSIONALS

Entrenament total: Desenvolupament de tasques
adreçades a la fase prèvia de la competició, incloent els
treballs tàctics exhaustius, que incloguin acciones
conjuntes en grups de diversos esportistes, fins un
màxim de 14 persones.
ü
Qui:
ü Els Clubs esportius professionals o SADs
podran
desenvolupar
entrenaments
de
caràcter total d’una modalitat esportiva
específica.
(s’entén
els
esportistes

pertanyents als Clubs o SADs)
ü

Com:
ü Es pot entrenar en mode concentració
d’esportistes, seguint les indicacions de les
autoritats sanitàries i del CSD.
ü Els entrenaments es faran, sempre que sigui
possible, per torns.
ü No es podrà superar el 50% de l’aforament de
la instal·lació per a esportistes.
ü Podrà assistir als entrenaments personal
tècnic i de suport i utiller, però el mínim
necessari.
ü Es podran fer servir els vestuaris.
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REPRENDRE LES LLIGUES PROFESSIONALS

ü Quan:
ü Sempre que l’evolució de la situació
sanitària ho permeti.

ü Com:
ü Sense públic, a porta tancada.
ü Podran
accedir
els
mitjans
de
comunicació per retransmetre la
competició.
ü Podran accedir aquelles persones que
sigui necessari per al correcte
desenvolupament de la competició. El
seu nombre el determinarà el CSD amb
anterioritat
a
l’inici
de
cada
competició.
ü A les instal·lacions se seguiran les
mesures de protecció que estableixin
les autoritats sanitàries i el CSD.
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES COBERTES I CENTRES ESPORTIUS

Instal·lació esportiva coberta: Tota instal·lació esportiva, es trobi en un recinte tancat o
obert, que es trobi complertament tancada i tingui sostre i permeti la pràctica d’una
modalitat esportiva.
ü Podrà accedir qualsevol persona que vulgui dur a terme una pràctica esportiva.
ü S’han d’establir torns i no es poden acumular persones ni a l’inici ni al final dels torns.
No es pot romandre a la instal·lació passat el torn horari concedit.
ü Es permetrà la pràctica esportiva individual o per parelles, sempre sense contacte físic
i a dos metres de distància.
ü Límit d’aforament: 30% per a ús esportiu. Tant en l’accés com a la pràctica esportiva.
ü Només poden accedir esportistes i un persona entrenadora, si fos necessari. S’haurà
d’acreditar la necessarietat de la persona entrenadora.
ü Es podran fer servir vestuaris.
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES COBERTES I CENTRES ESPORTIUS

S’hauran de netejar segons indica l’article 6 (1)
ü
ü
ü

En acabar cada torns es netejaran les zones comunes.
El material compartit es netejarà i desinfectarà després de cada ús.
En acabar la jornada es netejarà la instal·lació. No podrà haver cap altre persona que
no sigui la mínima imprescindible per a la neteja.
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PISCINES PER A ÚS ESPORTIU

ü

Es podran obrir les piscines, a l’aire lliure o cobertes, per a ús esportiu amb
limitacions:
ü Podrà accedir qualsevol persona, però tindran preferència les persones federades
en les Federacions de natació, salvament i socorrisme, triatló, pentatló modern i
activitats subaquàtiques.
ü S’ha de demanar cita prèvia.
ü S’organitzaran torns horaris fora dels quals no es pot romandre a la instal·lació.
ü Es farà pràctica individual o màxim de dues persones (si són modalitats així
practicades), sempre sense contacte físic i a dos metres de distància.
ü Aforament del 30% de cada piscina. Tret si es divideix per carrers, cas en el que
només podrà haver un/a esportista per carrer.
ü S’habilitarà un sistema d’accés que eviti acumulacions.
ü Es podran fer servir els vestuaris.
ü En acabar cada torn es netejarà la platja de la piscina i de les zones comuns.
ü El material compartit es netejarà i desinfectarà al final de cada torn.
ü En acabar la jornada es netejarà la instal·lació. No podrà haver cap altre persona
que no sigui la mínima imprescindible per a la neteja.

8

PISCINES PER A ÚS RECREATIU

Es
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

podran obrir les piscines, a l’aire lliure o cobertes, per a ús recreatiu amb limitacions:
Aforament 30%, si és possible respectar els dos metres de distància entre persones.
Necessitat de cita prèvia.
Organització de torns.
Abans d’obrir s’haurà de desinfectar i netejar tota la instal·lació, així com tot el material
que es faci servir.
Biocides del tipus de producte 2, referits a l’Annex V del Reglament UE 528/2012 del
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig.
Es podrà desinfectar amb dissolucions de lleixiu 1:50 acabada de preparar o qualsevol
dels desinfectants amb activitat virucida del mercat.
Es netejaran i desinfectaran les superfícies de contacte freqüent amb les mans com poms
de portes dels vestuaris o baranes, com a mínim tres vegades al dia
Se seguiran les pautes de neteja de l’article 6 (1).
S’haurà de posar cartellera visible o missatges de megafonia indicant les normes
d’higiene i prevenció i assenyalant que s’ha d'abandonar la instal·lació si es tenen
símptomes.
S’ha d’establir una distribució espacial que garanteixi la distància d’un mínim de dos
metres entre persones, amb senyals al terra.
Tots els objectes personals han de romandre al perímetre de seguretat de cada persona,
evitant que contacti amb d’altres usuaris.
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PISCINES PER A ÚS RECREATIU I PLATGES

Piscines recreatives:
ü

Els banys hauran de tenir sabó i gel
hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat
virucida autoritzats pel Ministeri de Sanitat
ü S’hauran de seguir les normes de l’article
6.5 (1).
ü No es podrà fer ús de vestuaris ni de les
fonts d’aigua.
Platges:
ü Es poden realitzar activitats esportives,
professionals o de lleure de manera
individual i sense contacte físic.
ü Manteniment de dos metres de distància
entre persones.
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ESPORTISTES PROFESSIONALS I D’ALT NIVELL I ALT RENDIMENT

ü

ü

Si és necessari podran accedir lliurement als
espais naturals en els que hagin de
desenvolupar la seva activitat: mar, rius,
embassaments i d’altres.
La llicència federativa serà prou acreditació.

Resta d’esportistes federats:
ü

ü

Poden fer entrenaments individuals a l’aire
lliure dos vegades al dia entre les 6 i les 10h
i les 20 i les 23h. Dins els límits de la seva
província de residència. Poden accedir al
mar, rius embassaments, etc, si ho
necessiten per la seva activitat esportiva.
Si a la modalitat esportiva han de participar
animals, es podrà practicar a l’aire lliure, de
manera individual, al lloc en el que es trobin
els animals, amb cita prèvia i en les mateixes
franges horàries.
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ACTIVITATS DE TURISME ACTIU I DE NATURA

ü

ü

ü

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups d’un màxim
de vint persones, a càrrec d’empreses registrades com a empreses de turisme
actiu en la corresponent administració competent. Aquestes activitats es
concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia.
Durant l’activitat, caldrà garantir la distància de seguretat interpersonal de dos
metres i, si això no és possible, caldrà utilitzar els equips de protecció adequats
al nivell de risc. L’equipament necessari per fer l’activitat es desinfectarà
després de cada ús.
Les zones comunes dels establiments i locals destinats a aquesta activitat hauran
de romandre tancades al públic, a excepció de la recepció, lavabos i vestidors,
que hauran de disposar de sabó desinfectant per al rentat de mans i/o gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat contra virus.
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MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

-

Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referencia.

-

Les persones fins a 70 anys poden realitzar activitat física no professional en qualsevol
franja horària tret les compreses entre les 10 i les 12 h i les 19 i les 20h. Aquestes
franges queden reservades a les persones de més de 70 anys i les vulnerables al
COVID19. Les Comunitats autònomes podran moure aquestes franges dues hores
abans o dues després, sense allargar la seva durada.
S’haurà de deixar un mínim de dos metres de distància de seguretat, o en el seu
defecte, fer ús de mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i etiqueta
respiratòria.
Els grups hauran de ser com a màxim de 15 persones (tret de persones convivents).

-

-

13

ALTRES

Es permet la caça i pesca esportives, respectant els dos metres de separació entre persones
i amb les mesures d’higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries.
ü Si no es pot mantenir la distància de seguretat es faran servir mascaretes.
ü No es compartiran els utensilis de caça o pesca, ni utillatge, ni menjar, ni beguda.
ü S’haurà de netejar segons ‘article 6 (1)
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FASE 1

Entren a la Fase 1 les regions sanitàries de Lleida, Girona i Catalunya Central, així com les àrees
de gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana sud), de manera que passen a
gaudir de les prerrogatives establertes per a aquesta fase, com ja fan des de dilluns passat les
regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre.
Complementàriament a les directrius sobre l’obertura de Centres d’Alt Rendiment i Centres de
Tecnificació Esportiva, d’instal·lacions a l’aire lliure i de centres esportius amb cita prèvia,
previstes per a la fase 1 en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, l’Ordre SND/414/2020, de 16 de
maig, autoritza el següent:
ü Es permet la pràctica de la pesca esportiva i recreativa i l’activitat cinegètica per aquells
territoris que es troben en fase 1. El desenvolupament d’aquestes pràctiques es pot fer dins
dels límits de la regió sanitària d’acord amb el que estableix l’Ordre 399/2020 de 9 de maig
ü Els esportistes d’alt rendiment català (ARC) s’equiparen als esportistes professionals i als d’alt
nivell (DAN) pel que fa a les condicions en què poden exercir l’activitat marcades per les fases
0 i 1 per a aquests col·lectius
ü Els esportistes federats podran realitzar la pràctica esportiva a l’aire lliure en l’àmbit territorial
de la seva província, mantenint les franges horàries de 6h a 10h i de 20h a 23h en municipis de
més de 5.000 habitants.
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FASE 0 AMPLIADA

Les regions sanitàries de Barcelona ciutat i les àrees metropolitanes nord i sud) es
mantenen a la fase 0 del desconfinament, però s’aixequen algunes restriccions per avançar
en la desescalada en l’àmbit esportiu, la qual cosa implica que:
ü

ü

ü

ü

Es permet l’obertura dels Centres d’Alt Rendiment i els centres de tecnificació reconeguts per
l’administració competent, en les condicions establertes pels articles 38 i 40 de l’ordre
399/2020
Els esportistes federats podran realitzar la pràctica esportiva a l’aire lliure en l’àmbit
territorial de la seva província, mantenint les franges horàries de 6h a 10h i de 20h a 23h en
municipis de més de 5.000 habitants.
Els equips de lligues professionals poden desenvolupar entrenaments de caràcter mitjà (en
grups de màxim 10 persones) amb les condicions de seguretat i higiene que estableix l’ Ordre
399/2020
Les instal·lacions esportives a l’aire lliure i els centres esportius coberts han de romandre
tancats i, per tant, no s’hi podrà desenvolupar la pràctica esportiva.
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TERRITORIS I FASES
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MESURES DE PREVENCIÓ
El director de los centros las entidades previstas en esta orden deberán adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas
de higiene y prevención

Art. 4 ORDEN SND/414/2020, de 16 de mayo:
-

Todo el personal debe tener a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible,
agua y jabón.
Deberá haber una distancia de dos metres entre cada trabajador/a. Si no se puede éstos deberán tener los equipos de
protección adecuados al nivel de riesgo.
El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas
higiénicas adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el
dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.
La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo existentes en
los centros, entidades, locales y establecimientos se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de
mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores, siendo esto
responsabilidad del titular de la actividad económica o, en su caso, del director de los centros y entidades, o de la persona
en quien estos deleguen
Así mismo, las medidas de distancia previstas en esta orden deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y
aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común.
Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono
habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso, con los correspondientes
servicios de prevención de riesgos laborales. El trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso,
su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
Art. 5:
Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual, los centros deberán realizar
los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas,
trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o
concentración, atendiendo a la zona geográfica de la que se trate.
Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de personas cuando no haya expectativas razonables de que se
respeten las distancias mínimas de seguridad, particularmente en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta
tanto la probabilidad de coincidencia masiva de las personas trabajadoras como la afluencia de otras personas que sea
previsible o periódica.
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NOTES
(1) Art. 6 ORDEN SND/414/2020, de 16 de mayo: (“...) Cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se

encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se
respetarán las indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios,
taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del
puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos,
siguiendo el procedimiento habitual.
3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y durante el tiempo necesario para permitir la
renovación del aire.
4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden haya ascensor o montacargas, su uso
se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la
ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas,
o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante.
5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su
ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos
garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida
de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado
que lo utiliza no es siempre el mismo.
7. Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
8. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las especialidades en materia de limpieza y desinfección establecidas
en esta orden para sectores concretos.”
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