MESURES ESTRATÈGIQUES I
DESCONFINAMENT DEL
TENNIS CATALÀ
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Les mesures que en el present document s’articulen i es presenten, són fruit del treball
conjunt de la Federació Catalana de Tennis i dels clubs afiliats i recullen les accions que
considerem necessàries per a garantir la tornada a l’activitat amb les mesures sanitàries
adients tant aviat com sigui possible, així com les mesures estructurals i estratègiques
que puguin garantir també l’activació del nostre esport a llarg termini en tots i cadascun
dels clubs de Catalunya. Uns clubs que són motor d’esport, salut i vida social dels
pobles i ciutats d’arreu de Catalunya.
Aquestes són mesures plantejades i pensades pel dia a dia dels clubs i són addicionals,
complementen a les ja presentades per la UFEC en l’anomenat Pla Marshall i ens
centrem principalment en el procés de desconfinament del clubs de tennis a Catalunya.
El seguit de mesures estructurals i estratègiques, creiem fermament que haurien d’estar
regulades per un Decret o Reial Decret Llei de Mesures Extraordinàries pel Covid-19 de
les diferents administracions, el que garantiria el compliment de les mateixes. A més a
més, generaria total confiança entre els clubs i federacions per afrontar el futur amb
garanties.
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1.MESURES ESTRUCTURALS I ESTRATÈGIQUES
Les mesures proposades per a garantir la viabilitat present i futura del conjunt de clubs
del tennis català, estan focalitzades en l’àmbit de la fiscalitat i el finançament.

1.- FISCALITAT
Algunes de les mesures d’aquest àmbit que ens els darrers temps s’han reclamat des
dels clubs i la pròpia Federació, s’han convertit ara en mesures urgents per a garantir
la supervivència d’entitats canalitzadores de l’activitat física i a vida social de moltes
viles i pobles de Catalunya.
1.1.- Llei 49/2002: Afegir a l’article 2 de la llei com a entitats subjectes de la mateixa
les entitats esportives sense afany de lucre afiliades a les federacions esportives
espanyoles o autonòmiques que preveu el mateix article.
Això suposaria diversos avantatges fiscals com exempció de l’IBI i altres impostos
(transmissions patrimonials i actes jurídics documentats), avantatges a l’impost de
societats i la possibilitat que els socis dels clubs es puguin deduir una part de la quota
de soci a la seva declaració de l’IRPF. També avantatges fiscals importants per a
possibles patrocinadors.
1.2.- Exempció IVA: En totes les inversions realitzades per les entitats esportives o sense
ànim de lucre amb la finalitat de millora d’instal·lacions existents o de nova construcció.
1.3.- IVA superreduït: Establir IVA del 4% pels serveis tennístics a les empreses de serveis
esportius i autònoms amb un mínim de tres treballadors que prestin els seus serveis a
entitats esportives sense afany de lucre.
2.- FINANÇAMENT
2.1.- Garantir l’accés a tots els clubs a finançament a tipus zero o reduït, ja sigui a
través del ICF o d’altres entitats financeres, amb el suport de la SGEAF.
2.2.- Establir per part de la SGEAF, amb supervisió de la Federació, un programa de
subvencions a les entitats federades amb l’objectiu de poder fer front a despeses
d’activitats esportives federades.
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2.3.- Garantir la subvenció a la Federació per part de la SGEAF per part de poder
continuar portant a terme la totalitat de les activitats previstes al seu Pla d’Actuació que
beneficia de forma directa a tots els clubs i esportistes federats que hi participen.

2. MESURES D’ACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT
És evident que els Clubs de Catalunya estan patint fortes conseqüències econòmiques
derivades de l’aturada de la seva activitat. Per aquest motiu, és important establir les
mesures sanitàries adients per garantir la tornada a l’activitat tant aviat com sigui
possible i que puguin començar a generar ingressos.
El tennis és un esport individual que es disputa, entre dues persones (quatre en cas de
dobles) a l’aire lliure, en un espai de 600 m2 amb la qual cosa es respecta sense cap
mena de dubte la distància de seguretat exigida per dur a terme qualsevol tipus
d’activitat.
Per aquest motiu considerem que es podria autoritzar la seva pràctica, en instal·lacions
a l’aire lliure, al mateix moment que es permeti fer activitat esportiva a l’aire lliure i
sempre respectant les mesures sanitàries que s’estableixin (fase 1 del procés de
desconfinament).
Les activitats en espais tancats (gimnàs i sales d’activitats dirigides) es podrien reprendre
amb posterioritat.
PROPOSTES DE MESURES
Afrontem la proposta de tornada a l’activitat amb total responsabilitat cap als socis i
sòcies dels clubs, així com pels treballadors i treballadores dels clubs i de la Federació;
hem de garantir la seva seguretat i generar un entorn de confiança amb l’ús de les
instal·lacions esportives. Caldrà reforçar-ho també amb missatges a través dels mitjans
de comunicació per tal de generar seguretat als socis i sòcies dels clubs i reprenguin la
seva activitat esportiva habitual.
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1.- CLUB OBERT NOMÉS PER USUARIS AMB ACTIVITAT CONCERTADA
1.1.- Només els socis i sòcies dels clubs amb reserva prèvia o participants en una
competició federada, podran accedir al recinte del club. A més a més, s’haurà de
portar un control exhaustiu dels usuaris de cadascun dels dies per a activar protocols
de seguretat en el cas que hi hagi cap incidència. Idealment els usuaris haurien d’anar
al club en el dia que aquest els indiqui establint un sistema de reserva anticipada de
pistes on-line o telefònic.
1.2.- Les activitats hauran de comptar amb un rati inferior a l’habitual, tant en el cas
del tennis (classes) i així com en l’accés a gimnàs i sales d’activitats dirigides (quan
aquest es permeti) sempre mantenint les distàncies de seguretat establertes per les
autoritats.
2.- ZONES COMUNS I HIGIENE GENERAL
2.1.- Ubicació de gels hidroalcohòlics en l’accés al club així com en l’accés a pistes i a
qualsevol zona en ús del club.
2.2.- Es prohibirà fins a que les autoritats sanitàries ho autoritzin, l’ús de vestuaris i
dutxes per evitar contacte amb d’altres usuaris així com amb elements potencials de
contagi.
2.3.- Tots els treballadors i treballadores del club han de comptar amb els equips de
protecció individual adients per al desenvolupament de la seva activitat.
2.4.- Neteja general intensiva diària en tots els espais d’ús diari del club.
2.5.- Evitar contacte en la mesura del possible:
•
•
•

No pagament en metàl·lic. Sempre targeta o domiciliació bancària.
Assignar pista en el moment de la reserva i evitar el pas per la recepció del club.
No llogar material.

2.6.- Els usuaris hauran d’accedir al club amb les mesures sanitàries establertes
(mascareta/guants/...) i un cop finalitzi l’activitat, hauran de tornar a proveir-se de les
mateixes.
3.- ACTIVITAT TENNIS
3.1.- A les classes de minitennis o iniciació, els grups hauran de ser reduït amb un rati
màxim de 4 alumnes per tècnic/a. En el cas de grups de competició, el rati es pot reduir
a dos alumnes per tècnic/a.

5

3.2.- Es recomana l’ús de guants de làtex a fi d’evitar el contacte de les mans amb
elements que puguin tocar altres participants a l’activitat o partit. Igualment es
recomana a tots els participants a les activitats la realització de tests ràpids de detecció
del Covid-19 en la mesura que puguin ser proporcionats per les autoritats sanitàries
3.3.- Els jugadors/es hauran de portar la seva raqueta i, per higiene, es recomana la
desinfecció de la mateixa després de cada ús així com el canvi de grip. Els jugadors/es
més petits, que en alguns casos no disposen de raqueta pròpia, en podran fer servir
una del club prèvia desinfecció i canvi de grip. El jugador/a es quedarà la raqueta per
al seu ús fins a la tornada a la normalitat, moment en que l’haurà de retornar.
3.4.- En el cas de competició, s’habilitarien les mateixes mesures amb excepció dels
partits amb participació de menors d’edat, que podran anar acompanyats per un adult
però sempre mantenint les distàncies de seguretat i les mesures de protecció i higiene
que s’estableixin.
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