
FAQS sobre les noves mesures per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i seguir navegant

Poden obrir els club de vela les seves instal·lacions esportives?
Poden obrir les instal·lacions esportives tant cobertes com descobertes amb la finalitat d’acollir el desenvolupament d’entrenaments.
Les instal·lacions i equipaments en espais tancats (pavellons, gimnasos, piscines, etc.) poden obrir amb aforament al 30%.

Poden obrir els clubs de vela les seves instal·lacions descobertes, com puguin ser varades i rampes?
Es permet l’obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure al 50% d’aforament.

Es podem obrir els vestuaris?
Si. Es podran fer ús de vestidors sempre que es mantingui la distància interpersonal i es segueixin les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Es pot competir?
Si. Tothom pot competir en regates de Nivell 1, 2 i 3. Es permet l’assistència de públic en instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a
l'aforament del 50% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. Si la competició se celebra fora de la comarca on es resideix, per poder
desplaçar-se s’haurà de portar el certificat de declaració autoresponsable, la fitxa federativa i acreditar la participació en la competició.

Es pot entrenar?

Qualsevol esportista que s’entreni per a una competició esportiva o hagi de desplaçar-se per prendre-hi part, pot moure’s pel territori català sense
cap restricció. Haurà d’acreditar la fitxa federativa o la inscripció a la prova/competició, a més a més del certificat de declaració autoresponsable. Pel
que fa a l’àmbit de l’activitat física no organitzada, practicada de manera lliure, es pot fer de manera individual o en grup de convivència sense cap
restricció de mobilitat, però evitant en tot moment les aglomeracions.

Es pot navegar?
Sí. La pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física , incloent-hi les
nàutiques.

Es poden fer classes i activitats esportives en instal·lacions descobertes
Si. En grups limitats a un màxim de 6 persones, inclòs el tècnic si n’hi ha. Aquesta limitació, però, no afecta les activitats esportives federades, sempre
que es garanteixi no superar l’aforament indicat.
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Es pot realitzar activitat esportiva escolar fora del centre educatiu?
Si, entre les excepcions a la limitació de mobilitat comarcal, també hi ha els desplaçaments motivats per al desenvolupament d'activitats docents i
d'activitats d'intervenció socioeducativa que comportin sortides del centre educatiu, sempre que no impliquin pernoctació. Es reprenen les activitats
no reglades i d'esport escolar per a joves a partir de l'educació secundària sempre que mantinguin els grups de l'activitat lectiva.

S’autoritzen les activitats esportives extraescolars?
Sí, les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat
pública o privada i dirigides a infants escolaritzats en les etapes d'educació infantil i d'educació primària, es poden realitzar amb un màxim de sis
alumnes. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables o part d'aquests poden desenvolupar les activitats
amb més de sis alumnes, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups.

Les activitats d'esport escolar dirigides a infants i joves escolaritzats en l'etapa d'educació secundària obligatòria es podran fer quan aquestes es
realitzin mantenint els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

Podem realitzar un campionat social propi?
Sí, sempre i quan segueixen les mesures de prevenció, seguretat i higiene.
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