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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
- ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC ALS PARTITS DE BÀSQUET DE COMPETICIONS

FEDERADES.
Davant les nombroses consultes rebudes bàsicament respecte l’assistència de públic en els
partits oficials de categories d’àmbit estatal, i un cop efectuades novament les oportunes
consultes a les autoritats competents en matèria de salut i esportiva d’àmbit català i estatal, us
comuniquem que d’acord amb la darrera Resolució SLT/716/2021 i respecte l’assistència de
públic:
és permet l’assistència de públic tant a totes les categories d’àmbit català, com a les
categories considerades d’àmbit estatal (LEB, LEB2, LLIGA FEMENINA 1 I 2, EBA, COPA
CATALUNYA MASCULINA I FEMENINA, I PREFERENTS), si es compleixen les condicions
següents:
a)

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.

b)

instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 30%
de l'autoritzat i un nombre màxim de 500 persones.
-

S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria
d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Hi podran assistir fins a un màxim de 1.000 persones si es compleixen:



c)

les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades
a l'annex 1 d’aquesta Resolució per a tots els espais i locals oberts al públic.
les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2 de la
mateixa Resolució respectant el límit de l'aforament al 30%.

Presentació prèvia, a la SGEAF i a l’Ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació,
per part del titular de la instal·lació d’una declaració responsable informant de les
característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i
mobilitat, en compliment de les condicions establertes en els annexos 1 i de 2 de
l’esmentada Resolució. (link descarga declaració:
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirusesport/Declaracio_responsable_ventilacio_Resolucio_SLT-516-2021_1.docx )
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