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1.  Un Pla Nacional: un gran acord com a resposta als efectes 

del COVID-19 

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’esport i 

activitat física, d’acord amb l’article 134 de l'Estatut d'Autonomia del 2006 

tal i com ja establia l’Estatut d’Autonomia del 1979. La Secretaria General 

de l'Esport i de l'Activitat Física desenvolupa aquestes competències 

exclusives i és l'òrgan de direcció de l'Administració esportiva de la 

Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de la Presidència, que té 

assignades les competències en matèria esportiva. 

D’acord amb aquestes competències, li correspon a la Secretaria General 

de l'Esport i de l'Activitat Física exercir les funcions que li assenyala la Llei 

de l'esport de Catalunya i alhora dirigir, mitjançant el Consell Català de 

l'Esport, l'execució i gestió de la política esportiva del Govern. D’entre 

aquestes funcions, destaca la de treballar per incrementar la pràctica de 

l'activitat física, els esports de lleure i de competició que fomenten les 

corporacions locals i promouen i organitzen les federacions i els clubs 

esportius, els consells esportius, els centres universitaris, les associacions 

escolars, els centres esportius comercials i altres entitats.  

D’acord amb aquestes competències i davant dels efectes esportius, 

econòmics, laborals i socials ocasionats per la pandèmia del virus COVID-19 

a partir del mes de març de l’any 2020 en el conjunt del sector de l’esport i 

l’activitat física a Catalunya, el Govern de la Generalitat, a través de la 

Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, impulsa aquest Pla 

Nacional amb la voluntat que aglutini i coordini el conjunt d’accions i 

mesures a realitzar tant per part de les administracions públiques – 

Generalitat, Diputacions i Ajuntaments- com del teixit esportiu per tal de 

revertir-los i contribuir de forma conjunta a la reactivació d’aquest sector a 

Catalunya.  

Un sector plural que a Catalunya representa el 2.1% del Producte Interior 

Brut, que ocupa a més de 95.000 treballadors i que representa un 3,2% del 

total de l’ocupació del nostre país d’acord amb les dades de l’Observatori 

Català de l’Esport. Un sector que té una importància cabdal en la cohesió 

social i territorial, en la formació dels nostres infants i joves així, en el 

benestar i la salut del conjunt de la ciutadania així com en la projecció de 

Catalunya al món.  
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Un sector plural que inclou agents públics, associatius sense ànim de lucre 

i empresa privada, basat en la cooperació entres les administracions 

públiques i el teixit associatiu esportiu format, entre d’altres, per 73 

federacions esportives catalanes que apleguen més de 600.000 esportistes 

federats, 45 consells esportius repartits per tot el territori que apleguen 

més de 450.000 esportistes escolars, més de18.000 clubs i entitats 

esportives, 12 universitats catalanes que participen als Campionats de 

Catalunya Universitaris i formen part de l’Esport Universitari de Catalunya, 

un sector del fitness potent i divers que combina entitats privades i clubs 

esportius, una potent indústria esportiva, una àmplia oferta formativa 

educativa i universitària i més de 40.000 instal·lacions i equipaments 

esportius repartits arreu del Principat.  

Aquest Pla Nacional és un document viu i obert, que s’elaborarà sota la 

direcció i coordinació de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física 

de la Generalitat de Catalunya, que incorporarà les mesures adoptades tant 

per les diferents administracions públiques –les quals es comprometen a 

actuar de manera coordinada- així com del conjunt del sector esportiu 

català, tant associatiu sense ànim de lucre com privat, a través de la Mesa 

Sectorial de l’Esport i l’Activitat Física de Catalunya.  

Aquest Pla Nacional no es limitarà a recollir les mesures a adoptar pel 

conjunt del sector en l’àmbit de Catalunya, sinó que també podrà recollir 

propostes a formular en altres àmbits de decisió, tant públics com privats, 

a nivell estatal, europeu i internacional. Mesures a curt, mitjà i llarg termini, 

amb la finalitat d’aconseguir minimitzar els efectes de la pandèmia del 

COVID-19 en el sector de l’esport i l’activitat física pe tal  d’aconseguir que 

el conjunt del sector en surti amb estructures esportives sòlides així com 

incrementar la pràctica de l’activitat física en el conjunt de la ciutadania de 

Catalunya i millorar la així la salut dels ciutadans.  
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2. Mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya fins a 

la data de 9 d’abril del 2020  

 

Des de l’adopció de les primeres mesures adoptades pel Govern de la 

Generalitat en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc 

vinculades al virus COVID-19 la primera setmana de març de 2020, el 

conjunt de l’activitat esportiva va ser aturada i la totalitat d’instal·lacions 

esportives de Catalunya varen ser tancades en menys de cinc laborables. 

Mesures reforçades a partir de la decretació de l’Estat d’Alarma en el 

conjunt de l’Estat espanyol.  

Davant d’una situació inèdita per al conjunt del país així com per al sector 

de l’activitat física i l’esport,  la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 

Física, a través del Consell Català de l’Esport, ha adoptat una sèrie de 

mesures dirigides als diferents agents que configuren el sector esportiu de 

Catalunya amb la finalitat de garantir la continuïtat dels programes, línies 

d’actuació i activitats esportives afectades per la pandèmia del COVID-19. 

1. Mesures immediates i excepcionals incorporades al Decret Llei 8/2020, 

de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de 

març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 

i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 

matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures 

complementàries.  

1.1. Mesures aplicables amb efectes immediats sobre els programes de 

subvencions contemplats en el Pla Estratègic de subvencions 2019-

2021. 

1.1.1. Adopció de mesures de flexibilització, d’acord amb la normativa de 

subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les 

condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries amb la 

finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de 

subvenció o ajut que s’han vist afectades pel context generat pel 

COVID-19 o per les mesures preses per combatre’l.  

1.1.2. Adopció de mesures en els expedients de subvencions o ajuts en els 

quals no s’hagi complert l’objecte i la finalitat com a conseqüència 
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del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l, en funció de 

les circumstàncies de cada expedient, ja sigui: 

a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la 

subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà 

considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d’ocupació 

en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions 

subvencionades. 

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries 

encara que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i 

finalitat de la subvenció o ajut.   

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats 

del compliment de les seves obligacions envers del procediment 

subvencional. 

 

2. Impuls de la campanya de promoció de l’activitat física durant el 

confinament “Gent Activa des de Casa”, per a promoure un 

confinament actiu i saludable, a partir del 20 de març  

 
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-campanya-des-de-casa 
 

3. Propostes complementàries a les mesures aprovades pel Decret Llei 

8/2020 de 24 de març, que la Secretaria General de l’Esport i de 

l’activitat Física planteja en els diferents àmbits d’actuació que a 

continuació es detallen: 

 

3.1. Mesures aplicables als programes de subvencions vigents i 

previstos per l’any 2020. 

 

3.1.1. Mantenir i agilitzar els procediments de convocatòries de 

subvencions de concurrència pública, i de subvencions nominatives 

corresponents als programes i línies de subvencions previstes a 

l’avantprojecte del pressupost 2020, sense esperar l’aprovació 

definitiva del pressupost de la Generalitat de Catalunya per part del 

Parlament.  

 

http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-campanya-des-de-casa
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3.1.2. D’acord amb les mesures excepcionals impulsades tant pel Gobierno 

Español com pel Govern de la Generalitat de Catalunya s’aprova: 

a) Suspendre el termini per donar compliment al tràmit 

d’acceptació atorgat a les entitats proposades com a beneficiàries 

de les subvencions en tramitació.  

b) Suspendre els terminis legalment fixats per a la presentació de la 

documentació justificativa d’aquelles entitats esportives 

beneficiàries que ja hagin percebut el 80% de subvencions 

corresponents als programes tramitats a l’empara de les Resolucions 

vigents. 

1.1. Analitzar i preparar, junt amb el Departament responsable, la 

convocatòria de diferents programes a favor d’entitats esportives 

i municipis amb la finalitat de cobrir els perjudicis econòmics 

ocasionats com a conseqüència de les mesures de prevenció i 

control del Covid-19.  

 

4. Mesures per tal d’oferir liquiditat a les empreses i entitats esportives 

afectades per la crisi sanitària del Covid-19. 

4.1. Posar a disposició del teixit esportiu català, especialment per als que 

no tinguin accés a crèdit mitjançant les entitats financeres, una línia 

de finançament directe entre el Institut Català de Finances (ICF) i el 

Consell Català de l’Esport de 10.000.000 euros per a operacions 

d’entre 20.000 euros i 300.000 euros amb carència del primer any i 

termini de retorn màxim de 5 anys. Posem a disposició de les entitats 

que hi puguin estar interessades la direcció del Consell Català de 

l’Esport i les Representacions Territorials de l’Esport per 

acompanyar-vos en aquests procediments. 

4.2. Posar a disposició del teixit esportiu català, especialment per a 

necessitats de liquiditat, la línia de finançament a través de la qual 

AVALIS i l’Institut Català de Finances avalen el 80% dels préstecs que 

atorguin les entitats financeres, les quals assumeixen el 20% del risc. 

Es tracta de préstecs a quatre anys amb el primer any de carència. La 

informació complerta d’aquesta operativa es troba en l’enllaç 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-

liquiditat/.  

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/
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4.3. Impulsar la implementació del contracte programa així com la 

declaració d’entitats col·laboradores de l’administració en aquells 

programes de subvencions i projectes impulsats per la Secretaria 

General de l’Esport i l’activitat Física que garanteixin un finançament 

més estable. 

  

5. Mesures excepcionals de suport als esportistes que formen part del 

programa ARC degut a l’ajornament dels JJOO de Tokio2020 

5.1. Prorrogar el Programa de l’Alt Rendiment Català (ARC), inicialment 

previst pel cicle 2017-2020, fins al 2021, per tal de garantir als 530 

esportistes catalans inclosos en aquest programa les mateixes 

condicions per intentar accedir als Jocs de Tòquio del 2021.   

5.2. Garantir l’aportació econòmica necessària per tal de fer efectiva la 

pròrroga d’un any més del Programa d’Alt Rendiment Català, de nou 

milions d’Euros addicionals, que se sumaran als 36 milions d’Euros ja 

destinats per la Secretaria General de l’Esport a aquest programa en 

el cicle 2017 – 2020, aportació econòmica destinada majoritàriament 

al col·lectiu d’esportistes, federacions i tècnics inclosos dins aquest 

programa, per tal de garantir les ajudes en forma de beques i 

subvencions als efectes de seguir preparant la cita olímpica pel 2021. 

 

6. Mesures complementàries en l’àmbit pressupostari per tal de donar 

resposta estructural i econòmica al sector esportiu. 

6.1. Reestructurar el pressupost i així la previsió econòmica dels 

programes de subvencions i línies d’ajudes dirigides al sector esportiu 

als efectes de pal·liar les conseqüències estructurals i econòmiques, 

tant a curt com a llarg termini, produïdes per la crisi sanitària en el 

sector esportiu. 

 

7. Mesures excepcionals adoptades pels diferents centres de l’INEFC 

7.1. En relació a la suspensió de la docència presencial fins 3/4/2020, 

acordades per Consell d’Estudis (16.03.20), s’afegeixen mesures més 

específiques en relació a classes teòriques, Treballs de Final de Grau, 
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màsters, treballs de final de màster i Pràcticums, tant de grau com 

dels màsters, les quals queden explicitades a l’enllaç: 

http://inefc.gencat.cat/web/.content/05_actualitat/noticies/Documents/

Document-de-mesures-academiques-INEFC-BCN-_-COVID19-_-

2020_03_20.pdf 

 

8. Mesures complementàries per tal de donar suport i visibilització a 

programes d’activitat física en els domicilis 

8.1. Donar suport i visibilitat a les iniciatives del sector esportiu que 

busquin acompanyar la ciutadania, que aquests dies viu confinada a 

les seves llars, amb la proposta d’activitats i exercicis físics, a través 

de la iniciativa institucional “Gent activa des de casa”. 

 

9. Mesures respecte determinats tràmits administratius específics  

9.1. Suspendre els terminis per a realitzar qualsevol actuació davant del 

Tribunal  Català de l’Esport durant la vigència de la situació 

excepcional d’alarma. Sense perjudici de la suspensió en el còmput 

de dies en els terminis afectats pels procediments iniciats, es podran 

seguir presentant recursos i altres escrits davant el Tribunal Català de 

l’Esport,  d'acord amb els mitjans habilitats per la Secretaria General 

de l’Esport i de l’Activitat Física, sense que això s’entengui com 

admesos a tràmit, així mateix els terminis dels mateixos quedaran 

suspesos.  

9.2. Informar de la suspensió del termini per presentar propostes a la 

convocatòria EAC / A02 / 2019 per a totes les accions de l’Erasmus + 

Esport (associacions en col·laboració, petites associacions en 

col·laboració i esdeveniments esportius sense ànim de lucre). 

10. En virtut de l’entrada en vigor en data 28 de març del DECRET LLEI 

10/2020, de 2 7 de març, pel qual s'estableixen noves mesures 

extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del 

COVID-19, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 

(SGEAF) comunica al sector esportiu català, tant públic com associatiu 

i privat, l’adopció de diverses mesures relatives al funcionament de les 

http://inefc.gencat.cat/web/.content/05_actualitat/noticies/Documents/Document-de-mesures-academiques-INEFC-BCN-_-COVID19-_-2020_03_20.pdf
http://inefc.gencat.cat/web/.content/05_actualitat/noticies/Documents/Document-de-mesures-academiques-INEFC-BCN-_-COVID19-_-2020_03_20.pdf
http://inefc.gencat.cat/web/.content/05_actualitat/noticies/Documents/Document-de-mesures-academiques-INEFC-BCN-_-COVID19-_-2020_03_20.pdf
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entitats esportives a Catalunya, que tindran una vigència des de la data 

d’avui i fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. 

Aquestes mesures responen a les demandes i inquietuds formulades 

durant aquest període per determinats agents esportius de Catalunya 

pel que fa a diversos aspectes que afecten al desenvolupament de la 

seva activitat. 

10.1. Se suspèn la realització d'assemblees generals, tant ordinàries com 

extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant 

sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i 

comunicada i que tingui previsió de fer-se a partir de l'entrada en 

vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, per 

raons de seguretat jurídica i per evitar situacions d'indefensió, 

s'hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes 

establerts legalment 

 

10.2. Se suspèn la facultat per convocar, per part dels òrgans competents, 

procediments electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió 

Directiva de les entitats esportives a Catalunya. Els procediments 

electorals en curs resten suspesos fins a l'aixecament de l'estat 

d'alarma. En el termini d'un mes, comptat a partir de la data en què 

s'aixequi la suspensió, les juntes electorals de les entitats esportives 

han d'aprovar i publicar la reformulació del calendari que haurà de 

regir el procediment, respectant els terminis previstos per a cada fase 

del procediment electoral pendent de realitzar que hagués aprovat 

l'òrgan convocant i d'acord amb el que determina la normativa vigent 

en matèria d'esports sobre aquesta matèria 

 

10.3. El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya 

que expiri durant l'estat d'alarma es perllonga automàticament fins 

que es pugui convocar i realitzar el corresponent procediment 

electoral, d'acord amb el que determina l'apartat ‘b’ d'aquest article 

El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi 

l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que 

declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
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ocasionada pel COVID-19, excepte que s'estableixi un altre termini de 

vigència. 

 

11. Activitats de les hípiques i tràmits administratius 

Al marge del que estableix aquest Decret llei, la SGEAF ha pres diverses 

mesures excepcionals que afecten l’àmbit de l’hípica i determinats tràmits 

administratius específics vinculats al teixit esportiu del país. 

En el primer cas, i amb l’objectiu de garantir que els cavalls destinats a la 

pràctica esportiva de l’hípica disposin del màxim benestar possible i d’evitar 

el deteriorament de la seva salut i el desenvolupament de patologies, es 

considera imprescindible desenvolupar les tasques següents: 

 L’alimentació i el manteniment bàsic de la salut dels cavalls, com a 

prioritat de les activitats de les hípiques catalanes 

 Donar als cavalls el moviment necessari a càrrec del personal habitual 

de manteniment de les instal·lacions esportives i dels genets 

professionals, sempre que sigui viable. En cas que l’estructura del 

club no permeti assolir la feina esmentada per part del personal 

habitual, poden fer aquesta tasca els propietaris dels animals 

 Queda prohibida qualsevol activitat social dins de l’àmbit de les 

hípiques. Les instal·lacions recreatives, el bar, etc. hauran de 

romandre tancades i, en el cas que els propietaris moguin els cavalls, 

hauran de mantenir les distàncies establertes i les precaucions 

disposades al Real Decret. 

 Les hípiques i clubs organitzaran degudament torns específics per fer 

factible aquestes activitats 

12. En el segon cas, i pel que fa a determinats tràmits administratius, el 

Govern comunica el següent: 

 Es suspenen els terminis per a realitzar qualsevol actuació davant del 

Tribunal Català de l’Esport (TCE) durant la vigència de la situació 

excepcional d’alarma. Sense perjudici de la suspensió en el còmput 

de dies en els terminis afectats pels procediments iniciats, es podran 

seguir presentant recursos i altres escrits davant el TCE, d'acord amb 

els mitjans habilitats per la Secretaria General de l’Esport i de 
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l’Activitat Física, sense que això s’entengui com admesos a tràmit. 

Així mateix, els terminis dels mateixos quedaran suspesos. 

 S’amplia al 21 d’abril del 2020 el termini per presentar propostes a la 

convocatòria EAC/A02/2019 per a totes les accions del programa 

Erasmus+ Esport (associacions en col·laboració, petites associacions 

en col·laboració i esdeveniments esportius sense ànim de lucre). 

 

13. Publicació nota d’aclariments sobre el pagament de les quotes de les 

entitats i les empreses esportives durant la crisi sanitària del 

coronavirus d’acord amb l’Agència Catalana de Consum, en data 31 de 

març de 2020   

 

En virtut de la declaració de l'estat d'alarma, per part del Govern de l’Estat, 

des del 15 de març de 2020, a conseqüència de la pandèmia del 

coronavirus, la qual cosa implica l’aplicació de mesures que afecten 

directament les persones consumidores, com ara el tancament de les 

instal·lacions esportives públiques i privades, la Secretaria General de 

l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del Consum volen aclarir 

els dubtes existents sobre les quotes dels clubs i entitats esportives amb o 

sense ànim de lucre, i més concretament si aquestes quotes estarien 

afectades pel que preveu la normativa general de consum sobre el dret a la 

devolució dels imports pagats pels consumidors en cas que no es prestin els 

serveis. 

Aquesta comunicació té per objecte aclarir els dubtes plantejats per la 

Secretaria General de l’Esport respecte a les quotes dels clubs i entitats 

esportives, i més concretament si aquestes quotes estarien afectades pel 

que preveu la normativa general de consum sobre el dret a la devolució dels 

imports pagats pels consumidors en cas que no es prestin els serveis. 

Pel que fa a les quotes socials abonades a entitats culturals i esportives 

sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites com a tals, no generen 

dret a devolució. Són aportacions a fons perdut per contribuir al 

manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un 

projecte compartit per totes les persones associades. 

Cal tenir en compte que si estem parlant de quotes a una entitat en qualitat 

de soci, i que aquesta condició comporti ser copropietari de l’entitat (cosa 
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relativament freqüent en el cas de molts clubs i entitats esportives i 

culturals), aquest fet exclou la relació de consum i, per tant, ja no hi hauria 

lloc a cap devolució.  

Si que es podria demanar, en canvi, la devolució de les quotes addicionals 

que eventualment s’hagin abonat per activitats opcionals ofertes per 

l’entitat que comportin una contraprestació directa i concreta com, per 

exemple, cursos d’aprenentatge o activitats especials de lleure i esbarjo.  

En aquest casos, i malgrat que la persona usuària té el dret al retorn dels 

diners pagats, l’Agència Catalana del Consum està preparant un 

recomanació per tal que els consumidors busquin solucions pactades amb 

les empreses o les entitats que han organitzat i han cobrat per aquests 

serveis. L’objectiu és que aquesta recomanació tingui la màxima difusió. 

Sense minvar els drets que les persones consumidores han assolit al llarg 

del temps i que estan reconeguts per les lleis i els Tribunals, també s’ha de 

considerar que estem vivint una crisi social i econòmica de la que no en 

tenim precedents, i que aquestes empreses afronten una manca de 

liquiditat molt important i en molts casos, els serà impossible retornar els 

diners. 

Per aquest motiu, en aquesta recomanació també s’inclourà la petició que 

els consumidors demanin la devolució dels diners  només en els casos 

d’absoluta necessitats, evidentment sempre que les condicions que 

ofereixin les empreses i entitats siguin adequades i raonables. 

 

14. Nota interpretativa en relació manteniment de les instal·lacions 

esportives d’acord amb Reial Decret 10/2020, de 29 de març, emesa el 

3 d’abril de 2020 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, va 
adoptar un seguit de mesures relacionades amb la mobilitat de les 
persones, així com de les activitats econòmiques, socials i estretament 
vinculades en l’àmbit esportiu. Des de la seva aprovació i publicació, el 
Govern de l’estat espanyol ha anat adoptant mesures complementàries que 
han permès adequar l’abast efectiu de les mesures, i en especial l’afectació 
en la mobilitat de les persones. 
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Paral·lelament, el Govern de la Generalitat de Catalunya també ha anat 
adoptant mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, 
econòmic i social del COVID-19 a Catalunya i que han permès adequar 
cadascuna de les adoptades per l’estat espanyol en el sí del territori català. 
 
En darrer terme, el diumenge 29 de març es va publicar al Butlletí Oficial de 
l’Estat el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que se regula un 
permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè 
que no prestin serveis essencials, amb l’objecte de reduir la mobilitat de la 
població en el context de la lluita contra el COVID-19, el qual adopta noves 
mesures que aprofundeixen a les actuals i que tenen una afectació al teixit 
esportiu d’una forma transversal en el sentit que a continuació es descriu. 
 
Àmbit d’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març 
 
L’abast subjectiu de la norma s’estén als treballadors i treballadores que 
presten serveis a empreses i institucions, tant públiques com privades, 
l’activitat de les quals no ha estat paralitzada per la declaració de l’estat 
d’alarma decretada pel Decret 463/2020 de 14 de març. 
 
En aquest sentit cal destacar que l’article 10.3. del Decret 463/2020 de 14 
de març, acorda la suspensió d’obertura al públic, entre altres instal·lacions, 
els locals i establiments en els que es desenvolupessin espectacles públics, 
activitats esportives i d’oci en termes generals, els quals en major concreció 
es troben llistats al mateix annex. Així, en suspendre’s l’obertura al públic 
també se suspenen les tasques relacionades amb les activitats dirigides al 
seu públic, però no les tasques relacionades amb el manteniment de les 
instal·lacions, les quals estarien incloses en l’àmbit del Reial Decret Llei 
10/2020, de 29 de març 
 
Excepcionalitat aplicable en l’àmbit de les instal·lacions esportives 
 
Així, en el sector esportiu es posa de manifest que determinades tasques 
professionals relacionades amb instal·lacions esportives esdevenen 
completament imprescindibles i necessàries per garantir el manteniment, 
la seguretat, salut i salubritat de les mateixes instal·lacions. Entre aquestes 
instal·lacions de caràcter esportiu cal fer un especial referència a les 
hípiques esportives, les piscines, els camps de golf i els camps de pitch & 
Putt. 
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En aquest sentit, l’article 4 del Reial decret-llei 10/2020 de 29 de març, és 
el que determina quin ha de ser l’abast d’aquestes tasques, que en l’àmbit 
esportiu s’interpreta que permet a les entitats que gestionen equipaments 
esportius establir un nombre mínim de plantilla o els torns de treball 
estrictament imprescindibles, per tal d’efectuar els treballs necessaris per 
garantir l’activitat de manteniment imprescindible i indispensable. 
 
Complementàriament a les disposicions de l’article 4 referenciat, el mateix 
Reial decret-llei 10/2020 preveu en el seu epígraf 18 de l’Annex que 
s’entendran com serveis essencials, i per tant exclosos d’aplicar el permís 
retribuït recuperable, regulat en la mateixa disposició legislativa, aquelles 
activitats relacionades amb els serveis de neteja, manteniment, reparació 
d’averies, així com els serveis de recollida, gestió i tractament de residus  
perillosos, residus sòlids urbans, recollida i tractament d’aigües residuals, 
activitats de descontaminació i altres serveis de gestió i transport i retirada 
de subproductes o en qualsevol de les entitats incloses com a Sector públic 
d’acord amb l’article 3 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Per tant, i en consonància amb tot el descrit, les entitats que gestionin 
instal·lacions esportives, els equipaments de les quals poden veure’s 
afectades àmpliament per una aturada de l’activitat, podran 
excepcionalment efectuar-hi tasques de manteniment essencials i 
imprescindibles respecte, especialment les següents: 
 
- El manteniment dels camps de golf i pitch & putt, tot garantint les tasques 
de subministrament de matèria primera, reg i manteniment de la gespa, així 
com les inherents a les pròpies de manteniment per garantir el seu estat 
òptim. 
 
- Les tasques de manteniment, alimentació, cura i tractament de la salut 
dels cavalls que es troben en hípiques esportives, tot incloent el moviment 
dels mateixos per evitar el seu deteriorament, sempre que s’efectuï amb 
caràcter individual, a les instal·lacions esportives, i pels genets 
professionals, sempre que sigui viable.  
 
- S’autoritzen les tasques de manteniment preventiu de maquinària de 
piscines als únics efectes d’evitar el deteriorament, desperfectes o 
funcionament irregular producte de la falta d’activitat a la instal·lació 
esportiva.  
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15. Publicació espai de consulta amb les preguntes més freqüents sobre 

l’afectació del coronavirus al funcionament de l’esport català a la web 

de la Secretaria General de l’Esport, en data 8 d’abril del 2020  

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha habilitat al seu web 

un espai de preguntes freqüents sobre els tràmits i les mesures en relació a 

l'impacte de la COVID-19. En aquest espai, l’ampli teixit esportiu del país 

pot trobar resposta als dubtes motivats per l’aturada de l’activitat del sector 

a causa de la situació d’emergència i conèixer les actuacions que està 

realitzant el Govern per ajudar les entitats i els esportistes a pal·liar-ne els 

efectes. 

 
http://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/tramits-i-mesures-en-relacio-a-

limpacte-del-covid-19/  

  

http://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/tramits-i-mesures-en-relacio-a-limpacte-del-covid-19/
http://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/tramits-i-mesures-en-relacio-a-limpacte-del-covid-19/
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3. Noves mesures econòmiques i jurídiques a adoptar en el sí 

de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física  

 

1. 61.571.000 Euros directes al teixit esportiu  

Des del punt de vista econòmic i financer, la Secretaria General de l’Esport 

i l’Activitat Física de la Generalitat injectarà directament al conjunt del teixit 

esportiu de Catalunya durant l’any 2020 un total de 61.571.000 Euros, dels 

quals 51.571.000 a través de programes i subvencions adreçats al teixit 

esportiu a través del Consell Català de l’Esport i del Centre d’Alt Rendiment, 

i 10 milions a través de crèdit directe a entitats esportives entre el Consell 

Català de l’Esport i l’Institut Català de Finances.  

Aquests recursos van adreçats a esportistes, clubs, federacions, consells 

esportius, ajuntaments i organitzadors d’esdeveniments esportius. Aquesta 

xifra podria ser augmentada en el cas que durant la tramitació 

pressupostària s’assoleixin nous ingressos per a destinar a política 

esportiva.  

 

2. Estudi d’impacte econòmic del COVID-19 al sector  

En paral·lel a l’adopció de mesures immediates per pal·liar els efectes del 

COVID en el conjunt del sector esportiu de Catalunya, la Secretaria General 

de l’Esport i l’Activitat Física, mitjançant el Consell Català de l’Esport, 

elaborarà un estudi exhaustiu de l’impacte real en termes econòmics, 

socials i laborals del COVID-19 en la globalitat del sector.  

Un estudi que, a més de permetre tenir el coneixement real de l’abast 

d’aquest impacte, permetrà guiar la política esportiva del Govern, del 

conjunt de les administracions i del sector esportiu de les properes 

temporades i exercicis pressupostaris.  

Aquest estudi inclourà, com a mínim, l’impacte econòmic en el món local, 

en els clubs esportius, en les federacions esportives, en els consells 

esportius, en les empreses esportives i en els professionals de l’esport.  
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3. Valoració de mesures pròpies dins l’àmbit de la generalitat de 

Catalunya en termes tributaris  

Des de la Secretaria General de l’Activitat Física i l’Esport s’avaluarà, 

conjuntament amb els Departaments implicats de la Generalitat de 

Catalunya, la possibilitat de revertir en el pressupost disponible per a 

política esportiva ingressos procedents de taxes i tributs propis de la 

Generalitat, així com accions en el marc dels jocs, apostes i loteries propis 

de la Generalitat de Catalunya.  

 

4. Nova legislació esportiva  

El Govern de la Generalitat es compromet a incorporar en la nova legislació 

esportiva en tràmit al Parlament de Catalunya d’aquelles mesures 

estructurals que contribueixin augmentar la pràctica de l’activitat física en 

el conjunt de la ciutadania i a enfortir les estructures esportives de 

Catalunya d’acord amb allò que s’estableixi en el marc de la Mesa Sectorial 

de l’Esport i l’Activitat Física de Catalunya, especialment en clau de cohesió 

social i territorial i de creació d’ocupació.  

 

5. Continuació de l’adequació dels Decrets associats al COVID-19 en 

clau esportiva a Catalunya 

Tal i com s’ha realitzat des de l’inici de la Pandèmia a Catalunya, la 

Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física continuarà interpretant i 

transposant jurídicament tota la normativa tant de la Generalitat de 

Catalunya com de l’Estat que tingui efectes sobre l’activitat física i l’esport 

a Catalunya.  
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4. Mesures a abordar conjuntament en el sí de la Mesa 

Sectorial de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya i a 

incorporar en aquest Pla Nacional  

 

1. Desconfinament esportiu  

Tenint en compte la diversitat de casuístiques existents en el sector de 

l’activitat física i l’esport de Catalunya, la Mesa Sectorial coordinarà el 

desconfinament del sector esportiu en la globalitat del seu abast.  

Això significa que, entre d’altres, caldrà valorar:  

- La possibilitat de reprendre les competicions esportives de la 

temporada 2019 / 2020 en el territori de Catalunya. Si es dóna 

aquesta possibilitat, de quina manera s’ha de reprendre aquesta 

competició tant en termes esportius com en termes de seguretat 

sanitària dels propis esportistes i públic. En el cas que no sigui 

possible la represa d’aquestes competicions, s’abordarà la millor 

solució per a cada cas en concret, també considerant aquelles que 

tinguin una interconnexió amb categories d’àmbit estatal.  

 

- Si és possible desenvolupar i, en cas afirmatiu, en quines condicions, 

les activitats esportives d’estiu.  

 

- Com es desenvoluparan els serveis de salvament i socorrisme 

desenvolupats per professionals de l’esport en les piscines i platges 

catalanes durant el proper estiu, en el cas que les autoritats 

corresponents permetin l’obertura d’aquests espais. Aquesta tasca 

es farà amb especial coordinació amb el món municipal, les principals 

empreses del sector i els professionals del salvament i el socorrisme.  

 

- Com haurà de ser la represa de l’activitat esportiva en la temporada 

2019/2020, tant de les competicions escolars com de les 

competicions federades, d’acord amb les recomanacions de les 

autoritats sanitàries  

 

- El retorn als entrenaments dels esportistes d’alt nivell tant en els seus 

propis clubs com en els centres de tecnificació i Centre d’Alt 
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Rendiment de la Generalitat de Catalunya, de manera coordinada 

amb les federacions estatals, el Consejo Superior de Deportes i els 

Comitès Olímpic i Paralímpic Espanyols especialment per als 

esportistes del programa ARC i amb opcions de participar als Jocs 

Olímpics i Paralímpics de Tòquio del 2021.  

 

- El retorn a la pràctica d’activitat física i esport en els gimnasos i 

centres de fitness en el conjunt de les seves modalitats de gestió i 

naturalesa (clubs, concessions i empreses).  

 

- El retorn a la pràctica de l’activitat física i l’esport de manera lliure en 

els diferents espais públics del territori  

 

- L’afectació del COVID-19 a les diferents formacions esportives en 

curs i en tots els nivells incloent la formació universitària, tant pel què 

fa a la represa de les formacions que han quedat interrompudes com 

al plantejament del curs vinent. Tant pel què fa als aspectes docents 

com a les instal·lacions necessàries disponibles per a la realització de 

les pràctiques físiques.   

 

- L’afectació als grans esdeveniments esportius internacionals 

previstos de ser realitzats a Catalunya durant el 2020 així com la 

planificació de nous esdeveniments esportius internacionals en els 

propers anys. El suport econòmic als grans esdeveniments posposats 

o cancel·lats dins la mesura de lo possible.  

 

- La recuperació dels espais esportius que s’hagin transformat en 

“espais salut” durant la pandèmia del COVID-19  

 

- La recuperació de l’activitat en el conjunt del sector tenint en compte 

els efectes econòmics de les quotes que no hagin pogut ésser 

cobrades i la reincorporació dels treballadors que han estat sotmesos 

a ERTOs de forma progressiva  

 

- Altres.  
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2. Coordinació institucional  

En el marc del Pla Nacional, es proposa que el conjunt d’administracions 

públiques de Catalunya treballin de manera coordinada i amb unitat de 

criteris tant pel què fa a les diferents mesures de desconfinament en 

clau esportiva esmentades en l’apartat anterior com especialment a 

l’hora de prioritzar el destí dels recursos públics disponibles per a la 

política esportiva tant a nivell local com a nivell català.  

En aquest sentit, es proposa que Ajuntaments, Consells Comarcals, 

Diputacions i Generalitat de Catalunya estableixin de forma conjunta les 

prioritats i els criteris en els que destinar els recursos públics destinats a 

polítiques esportives per als exercicis pressupostaris, com a mínim, 2020 

i 2021.  

Es proposa que aquestes prioritats siguin per als pressupostos del 2020 

i 2021 el suport al teixit esportiu amb el doble objectiu de:  

- preservar el sistema esportiu català i la supervivència de les seves 

entitats esportives  

 

- prioritzar la recuperació de la pràctica d’activitat física i esport tant 

organitzada com del conjunt de la ciutadania per davant de la 

construcció de noves infrastructures i instal·lacions esportives coma 

criteri general  

Seguint aquests criteris generals, es proposa que el conjunt 

d’administracions puguin fer aflorar el conjunt de recursos disponibles per 

a política esportiva per tal de visualitzar la globalitat dels recursos 

disponibles i coordinar el repartiment d’aquests recursos al conjunt del 

sector i de la promoció d’activitat esportiva de la manera més eficient i 

ràpida possible.  

Els acords de coordinació institucional als que es puguin arribar en aquest 

sentit entre les diferents administracions públiques, seran compartits en el 

marc de la Mesa Sectorial de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya i 

incorporats en aquest Pla Nacional.  

Es treballarà sota els principis de cooperació, de bona fe i de lleialtat 

institucional.  
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3. Coordinació Institucional / teixit esportiu  

Aquesta coordinació entre institucions públiques es demana que sigui 

corresposta per part del conjunt del teixit esportiu del país, el qual 

plantejarà les seves propostes en el marc de la Mesa Sectorial i, les que sigui 

acceptades per la majoria dels seus membres, seran incorporades en 

aquest Pla Nacional.  

Les entitats del sector també treballaran sota els mateixos principis de 

cooperació, bona fe i lleialtat institucional tant entre els agents de la Mesa 

com entre aquests i les administracions públiques.  

4. Mesures a sol·licitar a d’altres institucions  

En el sí de la Mesa Sectorial, es podran plantejar mesures que es considerin 

responen a l’objectiu que persegueix el Pla Nacional de reactivació de 

l’esport i l’activitat física a Catalunya, l’àmbit competencial de les quals sigui 

diferent al català, especialment quan es tracti de proposar mesures que 

hagin de ser adoptades pel Govern de l’Estat o pel Congrés dels Diputats, 

així com d’altres instàncies d’àmbit comunitari si s’escau.  

Mesures que s’hauran de plantejar des de l’òptica de la voluntat de 

cooperació i contribució a la millora del conjunt del teixit esportiu i no des 

de l’òptica de la confrontació institucional.  

En aquest sentit, des del Govern de la Generalitat es proposen les següents 

mesures a plantejar al Govern d’Espanya a través del Consejo Superior de 

Deportes:  

- No cobrament de les quotes bancàries de les operacions de 

finançament que ja tinguin contretes les entitats esportives mentre 

no puguin recuperar l’activitat.  

 

- Creació d’una línia d’ajuts específica per als treballadors autònoms 

del sector de l’activitat física i l’esport fins que no puguin recuperar 

la seva activitat.  

 

- Creació d’un tipus d’IVA esportiu del 10 % en relació a la prestació de 

serveis vinculats en l’esport i l’activitat física. 
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- Transferència directament a les CCAA de part de la recaptació de 

l’Estat a través de loteries, jocs i apostes per tal de poder disposar de 

més recursos per al desenvolupament de polítiques esportives.  

 

- Deducció en la declaració de l’IRPF de la totalitat de les quotes 

abonades pels associats i abonats a qualsevol tipus de centre 

esportiu.  

 

- Supressió de l’IVA en obres i inversions que realitzin entitats 

esportives sense ànim de lucre en les seves instal·lacions.  

 

- Declaració d’Utilitat Pública pel conjunt d’entitats esportives sense 

ànim de lucre. 

 

- Ampliació de les desgravacions fiscals per a empreses patrocinadores 

d’entitats esportives i esdeveniments esportius, així com l’impuls de 

legislació específica per al mecenatge esportiu.  

 

- Compromís institucional i contribució econòmica del Consejo 

Superior de Deportes per a finançar els grans esdeveniments 

esportius oficials que puguin ser realitzats tant a Catalunya com a la 

resta de l’Estat de la mà de les federacions esportives espanyoles 

corresponents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalunya, 9 d’abril de 2020  


