CIRCULAR D’ACLARIMENT
MESURES DE REACTIVACIÓ DE L’ESPORT – ESPORT ESCOLAR
Davant les diferents consultes rebudes des de diferents entitats, escoles
i ajuntaments de la comarca i amb l’objectiu de clarificar diferents
aspectes referent a la normativa vigent de reactivació de les competicions,
en aquest cas, dins del marc de l’esport escolar i segons les darreres
resolucions i indicacions de la Generalitat, així com dels successius
informes complementaris de preguntes freqüents facilitat des de la
Secretaria General de l’Esport, us informem que es van traslladar
consulta formal al propi Consell Català de l’Esport i al Servei
Territorial a Tarragona del Procicat, per tal que ens defineixen amb
exactitud allò que s'adequa correctament a la normativa vigent, per així,
des del consell esportiu traslladar-ho als diferents agents esportius de la
nostra comarca, pel seu coneixement i per facilitar, si fos el cas, el seu
reajustament al que és preceptiu.
Ambdues institucions abans esmentades van derivar les consultes a la
Comissió de Represa Esportiva del Consell Català de l’Esport, que
afecten els següents punts de les diferents resolucions que, actualment,
es correspon als enunciats que us detallem a continuació de la vigent
Resolució SLT/1278/2021 de 30 d’abril, per la qual es prorroguen i
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.
1) Punt 11.4.b de la Resolució 1278/2021.
“En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos

en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin
més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si
escau, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar
amb mascareta. La limitació de concentració de persones no afecta
les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa
per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden
entrenar en els grups estables habituals i participar en les
competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla
sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT,
aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19
corresponents i evitant qualsevol tipus d'aglomeració d'esportistes.”
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Referent a aquest punt, la Comissió de Represa ens clarifica el següent:
“En quant a si pot haver alguna altra assegurança que permeti activitat
esportiva continuada sense llicència federada o escolar, fora del grup
bombolla o grups de 6 persones, la resposta és que no, atenent la darrera
resolució de Salut.”
2) Punt 11.5 de la Resolució 1278/2021.
“Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a
Catalunya, que s'han de desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla
d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya”.
“Davant de la pregunta sobre quines competicions esportives es poden
portar a terme, atenent la mateixa resolució de Salut –amb una vigència
fins el dia 9 de maig-, cal respondre que totes, amb el condicionant que no
poden agrupar-se més de 6 persones, si els participants no tenen llicència
federada o escolar. O, com bé dieu, si no són grups bombolla escolars.”
Per tant, us aclarim que tant per poder desenvolupar sessions
d’entrenament amb grups estables (més grans de 5 esportistes), per
poder fer partits
amistosos/trobades i competicions, es
imprescindible estar en possessió d’una llicència emesa per una
federació esportiva o per un consell esportiu.
3) Consulta sobre el tractament de necessitat d’arbitratge
col·legiat en partits amistosos.
“En relació a la pregunta referent als partits amistosos, no ha de ser
obligatori que hi hagi àrbitres, però en tot cas dependria de la regulació de
les entitats organitzadores”
En aquest sentit, des del CET entenem que per donar la corresponent
cobertura a esportistes amb llicència tramitada al JEEC, es fa preceptiva
la comunicació prèvia i la designació d’àrbitre pertanyen a un comitè
arbitral o organisme convocant per garantir l’aplicació dels protocols
establerts; com així mateix, els titulars de les instal·lacions també podran
aplicar aquest criteri, si així ho estimen oportú.
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