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Noves mesures extraordinàries dirigides al 
sector esportiu català per fer front a l'impacte 
sanitari, econòmic i social del COVID-19 
 
En virtut de l’entrada en vigor avui 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 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.  
 
Les mesures són: 
 
a) 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 
 
b) 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 
 
c) 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 
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l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, excepte que s'estableixi un altre termini de vigència. 
 
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 

 

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 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). 
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