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1.  

activitats de lleure esportiu que 

Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d'infants i adolescents, 
 

Aquestes activitats estan 

les quals participen menors de 18 anys, i els casals esportius (sen
els campus o estades esportives rutes esportives. 

 la Secretaria General de 

e 
xen en una etapa inicial 

de tecn  
rendiment i condicions. I entre les activitats que es porten a terme en aquesta etapa 
inicial es troben les jornades esportiva per a menors de 18 
anys, que esportiva 
escol   

Tant les activitats de lleure esportiu com les concentracions i les jornades i estades de 

una gran oportunitat per tal que 
 en un marc diferent que afavoreix la 

 

 i adolescents seguir adquirint 

, vida saludable, respecte pel 
medi...) en el context, activitats i marc de relacions personals propis del temps de lleure. 

 infants i adolescents 
 

 

 

2. MARC   

De forma addicional a les mesures recollides als decrets, ordres i protocols sectorials 

present document com a concret 
 entre 3 i 18 anys en el 

del COVID-19, tot garantint les 
 al seu desenvolupament.  

document
-

negatiu sobre el teixit esportiu de Catalunya en general, i en especial per infants i 
adolescents.  



en les condicions que 

procediments essencials que han de 
la vegada, desenvolupar les activitats de lleure esportiu per aquest estiu, tenint en 
compte que infants i adolescents representen un grup de baix risc. 

2.1. Activitats incloses 

en les quals participen menors de 18 anys, quedaran incloses les 
esportiu :  

a) casals esportius  

b) campus o estades esportives ; 

c) rutes esportives (el present document recomana que segueixin les indicacions 
 

  
esportives: 

d) Concentracions esportives 
; 

e) Jornades  
procedents de diferents entitats esportives federades, impulsades i coordinades 
per les federacions esportives ; 

f) E  
procedents de diferents entitats esportives federades, impulsades i coordinades 
per les federacions esportives (amb  

2.2.   

Les diferents activitats descrites 
adolescents menors de 18 anys, tot prioritzant, junt amb el teixit esportiu i les diferents 
administracions locals,  
o  

i les esportistes menors de 18 anys,  l
 

concentracions i en jornades o , sempre que 
pertanyin a una entitat esportiva federada, i que 
esportiva ecret 337/2002, de 3 de desembre. 

2.3. Consideracions  

Les  tot complint les mesures 
que estableix aquest document i la normativa que pugui estar vigent

fases de desconfinament gradual en la que es troba la 



condicions 
objectives que  per tal que les activitats 
esportives es puguin desenvolupar amb seguretat.  

perspectiva temporal en 
   cap a 

la nova normalitat i que aquesta fase permeti la mobilitat entre diferents regions 
  de persones tenir en compte les 

restriccions de mobilitat que puguin estar vigents. 

 zones amb baix risc de 
contagi1 a la 

ia de la COVID-19. 

llargs.  

2.4. Entitats organitzadores 

Les activitats esportives de lleure regulades pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, poden 
, 

 

 

Per altra banda, en el cas de les concentracions i de les jornades i estades de 
 les entitats organitzadores podran ser els clubs esportius 

federats ins  (per les 
ades per la 

), i les federacions esportives reconegudes
 

 que es derivin de la 
normativa aplicable. 

2.5.  i grups 

a) s 

 entre participants i 
 de les activitats esportives de lleure, queda fixada en 1 

dirigents per activitat.  

Es deixa sense efecte 

participants  

1 Mapa interactiu de casos per ABS 



En el cas de concentracions i de jornades o , 
 

b) Titulacions  

Es mantenen le tio
 establertes en el Decret titulacions que 

estableix la Llei 3/2008
l'esport. 

c) G  

 sempre amb el seu 

 

2.6. Requisits generals per a participar en les activitats 

l full del 
en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, 

responsable per a cada torn, requisits de salut 

 (proposta de formulari Annex 1): 

 -19 (febre, 
tos, dif

 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

 Calendari vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposa
de confinament (altament recomanable).  

 En infant/adolescent , que ha estat valorada 
la seva per participar en 

es tracta de 
a la COVID-19.  

2.7.  

En el context de desescalada que ens trobem, les activitats esportives iu que es 
feien fins el moment podran seguir desenvolupant-se en termes generals, tenint en 

 document i en 
la normativa vigent -les i adequar-les. 

, sempre 
que sigui possible. otes les activitats i accions que 



i continu entre les persones participants, i 
. 

 Cal tenir en 

impliquin u  (aquestes mesures poden canviar en de la 
normativa aplicable en cada moment).  

ens proposen.... Proposo: En les activitats 
 de desenvolupar preferentment a 

ire lliure, sobretot en el cas de les activitats esportives, en el desenvolupament de les 
quals 

 
entre els participants. 

, es 
 

fase de desescalada entrenaments mitjans, els quals podran desenvolupar-se en grups 
 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
esportiva de la Generalitat de Catalunya. 

Per tal 

  
preferiblement participants durant tot el 

-l
que hi hagi canvi de grup. 

2.8. iva 

S  s pel Decret 
267/2016, de 5 de juliol

(http://tramits.gencat.cat), de la 

(canalempresa.gencat.cat), sens perjudici que es pugui presentar als altres registres 

 

i al web del Canal Empresa. 

 

 

3.  

3.1.  
 



 

vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que el 
 

als participants .  

Les entitats  

. 
tament de Salut. 

veure si serveixen les mateixes que han dissenyat amb Joventut) 

Les activitats 
i facilitar el contacte amb els CAP  en cas que 

que a ncia) davant 
relacionades amb el COVID19.  

Pel que fa a les  esportiva, 

en la Resolu Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes la Generalitat Catalunya. 

3.2.  

Per tal de desenvolupar les activitats descrites en el present, els seus titulars hauran de 
disposar dels protocols :  

a) 
cord amb 

aquestes in cal fer en cas que alguna de les 
persones participants  

-19. 

b) , neteja  
 

c) 
 

) i sempre amb 
 

d)  que no es faci per part 
 

3.3.  

a)  



d'anar al -se, tossir o esternudar i cada cop que es manipulen 
escombraries, diners, cartrons, o altres materials similars

procediment concret de rentats de mans en els protocols complementaris2. 

2 

 

Cal 

(me

 

b)  

 

atenc

persones que hi intervinguin).  

ascaretes del Departament 
de Salut.  

c)  

els participants i del per 
garantir que poden participar de les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de 
persones del seu entorn. Es facilitaran check-lists  

.  

El resultat de les mesures de temperatura corporal de tots els participants i del personal 
 amb les 

disposicions i criteris que estableixin les autoritats competents.  

3.4.  

recomanat 

activitats mentre estan desenvolupant, .  

per torns, una sectori des  entre 
 de forma constant. 

que estableixin les autoritats 



competents.  zones comunes
estrictament limitada.  

En el cas dels lavabos, s   de forma constant i 
 

Pel que fa a la zona de vestid
seguretat en els vestidors de com a 

-hi. 

 menjadors, dormitoris, 
cuines i zones tancades amb una potencial alta co

establert per les autoritats competents i un distanciament 
no inferior als dos metres.  

-se de forma individual, el 

estrictament necessaris.  

N  nts 
activitats.  

3.5. 
material  

Incid ncia de la pand mia de la COVID-
aprovat per la Secretaria General de 

2, cal prendre les 

espai esportiu: 

 uipament o espai esportiu on es desenvolupin activitats descrites 

-CoV2 per tal de donar compliment a totes les 
ne que adopti el Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya4 i/o el Ministerio de Sanidad segons correspongui.  
 

com en espais concrets. 
 Cal planificar la per  de les 

escales, etc. Les taules de les aules o similars i del menjador es netejaran i 
 

 i permanent. 
 

 
manetes o tiradors. 



 Cal evitar els assecadors de 
 

 Disposar de papereres amb tapa i pedal, en els quals poder 
dipositar mocadors i qualsevol a

 
 

desinfectants per a les rutines de neteja , sempre en condicions de 
seguretat.  

  
 

es poden utilitzar tovalloletes 

70% 
 seu 

cles de rentat entre 60 i 90 graus 
 

establertes per les autoritats competents. 

Cal de 
 

3.6. Recomanacions generals sobre seguretat a  

A banda de les normes especifiques  
el Decret 203/2013, de 30 de 

Reglament de campaments juvenils i 
 

 

 El menjar se servi
els participants.  

 
 encarregada.  

 Quan es es comparteixin el menjar i 
, fets 

amb materials sostenibles pel medi ambient (es recomana a les entitats que 
comptin amb material extra 
que portin les persones participants).  

 

 
servei del menjar i neteja dels estris. 

 -  i 
preferiblement cantimplores que cada dia siguin netejades. 

 



 

4. 
 

4.1. Entrades i sortides  

aglomeracions i procura
  Les 

 

persones s propers al lloc de 
 

4.2. Roba de llit i tovalloles  

 

hagin 

  
puguin ser utilitzades en cas necessari garantint la seguretat.  

4.3.    

, i en cap 
 establert per les autoritats competents  

 

es modificaran les mesures establertes pel Decret 267/2016, de 5 de 
juliol, amb la finalitat de de 

, com poliesportius i escoles 
, per tal que es pugui garantir la di

 
 document.  

En les rutes esportives, 
 

4.4.  



 procurin mantenir la 
 

 horaris d
exclusius.  

En tots els casos, cal determinar i establir circuits interns de mobilitat per mantenir les 
. 

4.5. Personal de suport  

externes 
hauran de ser les mateixes.  

4.6.  

 

esportius 
fins i tot torns en dies alterns. 

 

  



5.  

 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de 
l'esport. 

 Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. 

  

 Decret 
participen menors de 18 anys. 

  

 
destinades a activitats amb infants i joves. 

: 

 
Generalitat de Catalunya. 

 a menors de 18 anys 
-estiu 2020-. 

 onsejo Superior de 

vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y 
profesionales.  

  

 

  



6.  

 RESPONSABLE  DE CONDICIONS DE  
  I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EN 

ACTIVITATS ESPORTIVES  PER A MENORS DE 18 ANYS ESTIU 2020- 
 

........... 
 en qualitat de pare/mare/tutor-a de   .................................................................................. amb 

 Si /  No pertany a grups vulnerables o amb 
 

 
 

 
Activitat proposada:  

 
 

Declaro sota la meva responsabilitat, 
da, i que 

t la possibilitat 
de contagi per COVID-19. 
 

 

  responsable 
. 

  E m comprometo a notificar el motiu 
. 

 les -19 

  He llegit i accepto els compromisos   davant 
del COVID-19 . 

facilitats 
-19 

   -19, 
, i que accepto les 

mesures i procediments que proposen. 

Consentiment informat sobre COVID-19 

  lliurats 
, s

ria provocada pel COVID-19, que assumeixo 
 

Signatura del pare/mare o tutor/a 
 
 
 
 

 



MESURES DAVANT DEL COVID-19 

1. El o la  
 

com 
cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars c  

 Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respi
estar associada amb el COVID- -19 
o amb el centre 

 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf) 

 Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el 
mateix lloc que un cas mentre a (
2 metres durant al menys 15 minuts)
interpersonal amb una persona afectada pel COVID-

 
 

 
 Utilitza mascareta i guants  
 Compleix  
 Procura m de 2 metres sempre que sigui possible.  
  
 Renta  

r, desp cies potencialment 
contaminades , durant al menys 40 segons.  

 En cas de tenir els avantbr os descoberts durant l activitat, inclou el rentat dels 
avantbra os. 

 el nas i la boca amb un , 
preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de 
utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.  

 Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca.  
 Si comences a mptomes, avisa les persones responsables de l activitat, extrema 

les precaucions higiene, i contacta urgentment amb el teu  metge 
d ria o amb el tel fon d -19. 
 

3. activitat 
 Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la 

dist ncia interpersonal d aproximadament 2 metres.  
 Si es va caminant, en bicicleta o moto, no s necessari portar mascareta, si es pot 

mantenir la dist ncia interpersonal.  
 Si cal despla -se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del vehicle i 

mantenir la major dist ncia possible entre els ocupants agafa un taxi o un 
VTC).  

 En els viatges en transport p blic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la dist ncia 
interpersonal amb la resta d  

 Es recomana utilitzar els  de la sortida de casa. 
 

4. En el desenvolupament de l ctivitat 
 Les persones responsables de l activitat s encarregaran de vetllar pel compliment de la 

dist ncia i mesures de seguretat.  
 Els i les participants portaran mascareta i guants quan se s requereixi. 
 Els i les participants obeir als responsables de grup i mantenir la dist ncia 

interpersonal d aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas evitar 
. 


