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Explicació Pla d’acció
pel desconfinament

ANÀLISI 
DEL SECTOR 
ESPORTIU DE 
CATALUNYA

IMPACTE DEL 
CONFINAMENT

CONSIDERACIONS 
BÀSIQUES PEL 

DESCONFINAMENT

IMPLEMENTACIÓ 
A LES 

ACTIVITATS

FASES DEL 
DESCONFINAMENT



Bloc 1 | Anàlisi del sector esportiu de Catalunya

18.000 ENTITATS 
(FEDERACIONS, 

CONSELLS, CLUBS, 
ASSOCIACIONS, 
FUNDACIONS, 

UNIVERSITATS)

98.000
PROFESSIONALS

I VOLUNTARIS

42.000
INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES (CEEC)

 + 2 % PIB CATALUNYA
5.000 M. 

3,2% OCUPACIÓ

ESPORTISTES 
PROFESSIONALS 

D’ALT RENDIMENT
I D’ELIT

947 REGIDORIES 
D’ESPORTS

MUNICIPALS

EMPRESES
DEL SECTOR

ESPORTIU



Bloc 2 | Impacte del confinament esportiu

ESPORTISTES

ECONOMIA

COMPETICIÓ

POBLACIÓ

ENTITATS
ESPORTIVES

PROFESSIONALS



Bloc 3 | Consideracions bàsiques
pel desconfinament esportiu

POBLACIÓ

- Població activa
- Varietat

ACTIVITAT

- Lliure
- Dirigida
- Escolar
- Federada
- Universitària
- Lleure

INSTAL·LACIÓ

- Pública
- Privada
- Concessió
- Centres de 

tecnificació i d’alt 
rendiment

RISC

- Factors de risc

MESURES DE 
SEGURETAT



Instal·lacions i espais esportius
censats al CEEC



Recomanacions per evitar factors
de risc a la pràctica



Bloc 4 | Implementació

Indicadors d’implantació i indicadors de seguretat per la detacció de problemàtiques

Activitats més practicades

enquesta AFEC-2019 per espai de pràctica

Practicants

(pob) (%pob)

Volum

(%h/any)

Nombre de 

persones

Interacció 

física

Distància de 

seguretat

Risc 

d’accidents

Durada de la 

pràctica

Proximitat a 

la llar

Densitat de 

l’entorn

Tancament 

del recite

Control de 

l’accés

Superfície de 

l’espai

Caminar a l’entorn urbanitzat 3.311.955 52,26% 31,11% baix baix baix baix mitjà baix mitjà baix mitjà baix

Excursionisme a l’entorn natural 1.870.418 29,52% 6,93% mitjà baix mitjà mitjà mitjà mitjà baix baix alt baix

Nedar en piscina a l’aire lliure* 1.576.878 24,88% 4,13% baix baix mitjà mitjà baix mitjà mitjà baix baix mitjà

Nedar a l’entorn natural 1.152.605 18,19% 1,49% baix baix mitjà mitjà baix mitjà baix baix mitjà baix

Activitats dirigides en sala 1.086.807 17,15% 5,81% alt baix mitjà baix baix baix alt mitjà mitjà mitjà

Anar en bicicleta a l’entorn urbanitzat 992.560 15,66% 5,14% baix baix alt mitjà mitjà baix mitjà baix mitjà baix

Córrer a l’entorn urbanitzat 953.538 15,05% 3,67% baix baix mitjà mitjà mitjà baix mitjà baix mitjà baix

Caminar a l’entorn natural 874.466 13,80% 5,37% baix baix mitjà baix mitjà mitjà baix baix alt baix

Activitats musculació i tonificació en sala 869.543 13,72% 5,29% baix mitjà mitjà mitjà baix baix alt alt baix mitjà

Anar en bicicleta a l’entorn natural 466.951 7,37% 3,13% baix baix alt mitjà mitjà mitjà mitjà baix mitjà baix

Activitats cardiovascular en sala 456.737 7,21% 2,19% baix baix mitjà mitjà baix baix alt alt baix mitjà

Ioga en sala 431.142 6,80% 1,37% mitjà mitjà baix baix baix baix alt mitjà mitjà alt

Córrer a l’entorn natural 397.498 6,27% 1,66% baix baix mitjà mitjà mitjà mitjà baix baix mitjà baix

Futbol 11 i futbol 7 en camp 386.496 6,10% 1,51% alt alt alt mitjà mitjà mitjà mitjà baix baix baix

Bicicleta estàtica en sala 379.902 5,99% 1,18% baix baix baix baix baix baix alt alt baix mitjà

Esquí i surf de neu a l’entorn natural 369.781 5,84% 0,75% alt baix mitjà alt alt alt baix baix alt baix

Pàdel en pista 351.477 5,55% 1,21% mitjà mitjà mitjà baix baix mitjà mitjà baix baix alt

Activitats dirigides en piscina coberta 337.776 5,33% 1,53% mitjà baix mitjà baix baix mitjà mitjà alt baix mitjà

Ball o dansa en sala 313.070 4,94% 1,33% mitjà mitjà mitjà baix baix mitjà alt mitjà baix mitjà

Remar a l’entorn natural 271.139 4,28% 0,35% baix baix mitjà mitjà baix alt baix baix alt baix

Vòlei platja a l’entorn urbanitzat 199.813 3,15% 0,31% mitjà mitjà mitjà mitjà baix baix alt baix mitjà mitjà

Futbol sala i futbol 5 en pista* 189.982 3,00% 0,46% alt alt alt mitjà mitjà baix mitjà baix mitjà mitjà

Patinar a l’entorn urbanitzat 180.965 2,86% 0,50% baix baix mitjà alt mitjà baix alt baix alt baix

Futbol al carrero a la platja 175.060 2,76% 0,43% alt alt alt mitjà mitjà baix alt baix alt mitjà

Paddle surf a l’entorn natural 157.785 2,49% 0,11% baix baix baix mitjà mitjà mitjà baix baix mitjà baix

Activitats subaquàtiques a l’entorn natural 145.210 2,29% 0,22% baix baix mitjà alt mitjà alt baix baix mitjà baix

Tennis en pista 138.422 2,18% 0,64% mitjà baix mitjà mitjà baix mitjà mitjà baix baix mitjà



Representació del volum de pràctica de les activitats 
segons risc i espai de pràctica

Espais oberts

Risc alt

Risc baix

Risc mitjà

Instal·lacions aire lliure Instal·lacions tancades



Càlcul de l’aforament per a ús esportiu de les sales



Càlcul de l’aforament per a ús esportiu de les piscines



Càlcul de l’aforament per a ús recreatiu
de les piscines a l’aire lliure



Càlcul de l’aforament dels vestidors



Càlcul de l’aforament de les grades d’espectadors



Explicació Fase de Represa

Règim jurídic aplicable a 
les activitats esportives de 

Catalunya

Instal·lacions esportives Piscines per a ús esportiu
i recreatiu

Centre d’Alt Rendiment i 
centres de tecnificació

Competicions esportivesCriteris generals per a la 
pràctica d’activitat física i 

esportiva

Activitats de lleure 
esportiu per a menors de 

18 anys

Assemblees i reunions 
d’entitats esportives



Regim jurídic aplicable a les activitats 
esportives de Catalunya

Es permetrà la pràctica d’activitat física i esportiva, tant individual com col·lectiva,
en qualsevol instal·lació esportiva així com a l’aire lliure.

Competències de la Generalitat de Catalunya

Decret 63/2020, de 18 de juny
Resolució SLT/1429/2020,

de 18 de juny

Deixa de ser aplicable la Resolució de 4 de maig de 2020,
de la Presidència del Consell Superior d’Esports.



Criteris generals per la pràctica d’activitat física i esportiva
PRIORITZAR AF i ESPORT a l’AIRE LLIURE

DISTÀNCIA DE 
SEGURETAT 

- 1,5 m de distància en 
general

- 2,5m2 espai de seguretat
- Es pot incrementar quan 

incrementar quant la 
pràctica ho requereixi 
(ex. Gimnàs, natació..)

GRUPS ESTABLES I 
PERMANENTS

TRAÇABILITAT DECLARACIÓ DE 
RESPONSABILITAT



Competicions esportives

Es podran desenvolupar activitats competitives. sempre que es garanteixin les mesures de 
seguretat, higiene i distanciament entre esportistes previstes en el punt precedent així com 

complementàriament dictades a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny

Espais tancats

- Espais sectoritzats
- Controls de fluxos 

d’accés i sortida 
independents

- Màxim 1.000 
persones

- O fins a 2.000 
seients preassignats

- Ús obligatori de 
mascareta 

- Registre d’assistents

Instal·lacions 
esportives estables 
de més de 5.000 
espectadors

- Garantir distància 
1,5 m entre 
espectadors

- Pla especific i 
protocols

Aire lliure

- Espais sectoritzats
- Per cada espai 

màxim 2.000 
persones 

- O fins a 3.000 amb 
seients preassignats

- Ús obligatori de 
mascareta

- Registre d’assistents

COMPETICIONS AMB PÚBLIC

PROTOCOL

GARANTIR
LA TRAÇABILITAT



Activitats de lleure esportiu
per a menors de 18 anys

CRITERIS BÀSICS PER A LORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU per a 
menors de 18 anys de la SGEAF (aprovat pel PROCICAT)

RÀTIO (10 + MONITOR)

Permet INTERACTUAR FINS 
A TRES GRUPS ESTABLES 

(30+MONITORS)

PREFERENTMENT SENSE 
MASCARETA

Monitors amb mascareta
quan requereixin proximitat 

PROTOCOL

TRAÇABILITAT
 

GRUPS ESTABLES

RESPONSABLE D’HIGIENE I 
SEGURETAT (RHS)



Assemblees i reunions d’entitats esportives

Es podran fer ASSAMBLEES PRESENCIALS:

Es podran fer ASSAMBLEES 
PRESENCIALS

MESURES DE                                   
DISTANCIAMENT

AFORAMENTS LIMITATS
(espais tancats)

- Espais sectoritzats
- Controls de fluxos d’accés i 

sortida independents
- Màxim 1.000 persones
- O fins a 2.000 seients 

preassignats
- Ús obligatori de mascareta
- Registre d’assistents



Instal·lacions esportives i centres esportius

VENTILACIÓ CREUADA

DESINFECCIÓ I NETEJA

GARANTIR LA 
PRÀCTICA DE 

PERSONES 
VULNERABLES

ÚS DE VESTIDORS
I DUTXES

PROTOCOL 

Es podran desenvolupar activitats esportives en instal·lacions i centres esportius tant de 
caràcter individual com col·lectiva sempre que es garanteixi 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 persona.



Piscines per a ús esportiu i recreatiu

PISCINES D’ÚS ESPORTIU

MODALITATS AQUÀTIQUES DE 
FORMA INDIVIDUAL O COL.LECTIVA

DISTRIBUCIÓ DE CARRILS

CURSOS D’INICIACIÓ A LA NATACIÓ 

ZONES DE BANYS I PISCINES 
RECREATIVES

CONTROL D’ACCÉS

ESTADA EN PISCINES 
DESCOBERTES, GARANTIR 4M2 

DE DISTÀNCIA



Centre d’Alt Rendiment i centres
de tecnificació  

AUTONOMIA DE GESTIÓ PROTOCOL PROPI 



ACTIVEM L’ESPORT!

Fem esport i activitat física saludable
amb seny, respecte i responsabilitat
esport.gencat.cat/desconfinament


