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PRESENTACIÓ
En un marc regit per La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) es present el
contingut del Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa, que recull
les mesures que han de regir el desenvolupament de l’esport i l’activitat física a Catalunya en
aquesta nova etapa.
En aquesta etapa de represa, les competicions i esdeveniments esportius, les activitats de lleure
esportiu per a menors, les assemblees i reunions de les entitats, així com les mesures que cal adoptar
en les instal·lacions esportives, piscines i centres de tecnificació.
El Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa s’estructura en dos
grans blocs (activitats esportives i instal·lacions) que estableixen les condicions generals per a dur a
terme la pràctica esportiva, entre d’altres destacar:
o establint com a criteri bàsic el manteniment de la distància física interpersonal de seguretat
en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per esportista
o l’entitat promotora de l’activitat haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables així com
dels esportistes que hi participin mitjançant la protocol·lització de les mesures que permetin
identificar els esportistes
o les persones practicants hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no
s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la Covid-19
o s podran realitzar activitats esportives en aquests espais sempre que es garanteixi la
distància física interpersonal de seguretat
o una ventilació creuada i la circulació d’aire constant
o disposi d’un protocol propi que contempli les normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja
i desinfecció)
o piscines cobertes i descobertes per a l’ús esportiu i recreatiu, no es restringeix l’aforament
però caldrà garantir les mesures de distanciament, mentre que s’autoritza desenvolupar
sessions i cursos per a la iniciació i aprenentatge
o concreta les mesures comunes de neteja i desinfecció que hauran de seguir els titulars de les
instal·lacions, en funció de les diferents tipologies d’instal·lacions, activitats i serveis

o ....

Podeu sol·licitar còpia del document complert a esports@balaguer.cat

2

