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INTRODUCCIÓ

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.



ACCIONS DURANT EL CONFINAMENT

PASSATEMPS EN LÍNIA

Jocs i petits passatemps, com mots
encreuats, les 7 diferències o el “qui és
qui”, entre d’altres i amb l’objectiu que
els més petits i no tan petits passin una
estona entretingut aprenent d’allò que
més els agrada: el tennis.

Passatemps Tennis Català

FORMACIÓ EN LINIA

Continuar donant servei formatiu a
tota la comunicat de futurs tècnics i
tècniques del tennis català, així com a
tots aquells que estan ja formats i
vulguin reciclar coneixements de
forma gratuïta.

Curs especialista en Tennis

TORNEIG SOLIDARI eTENNIS

Primer Torneig de eTennis On Line, a
través de la plataforma de Play Station
amb l’objectiu de recaptar fons pel
projecte “Resposta Coronavirus”
de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Torneig eTennis Solidari

http://fctennis.cat/la-federacio/joemquedoacasa/
http://fctennis.cat/formacio-en-linea/
http://fctennis.cat/torneig-etennis-catala/


ACCIONS DURANT EL CONFINAMENT

ENTREVISTES EN LÍNEA

Trobades amb jugadors i jugadores del
tennis català a través d’IG Live: Albert
Ramos, Georgina Garcia, Laura Pous,
etc.

QUIZ EN LÍNIA AMB JUGADORS/ES CR

A través de l’aplicatiu kahoot!, activitats
sobre reglament i coneixement del tennis
català amb els més de 150 nens i nenes
dels Centres de Referència FCT.

SERVEIS ALS CLUBS

Hem continuat assessorant als clubs afiliats
a la federació, en matèries fiscals, laborals
o de finançament.



ACCIONS ESTRÀTEGIQUES:

PROPOSTES FISCALS

✓ Modificació Llei 49/2002: exempció IBI i

altres impostos, avantatges a IS, millor

fiscalitat en patrocini i deducció quota de

soci en IRPF, entre altres.

✓ Exempció IVA en inversions.

✓ IVA superreduït (4%) per empreses de

serveis tennístics amb un mínim de 3

treballadors.



ACCIONS ESTRÀTEGIQUES:

PROPOSTES SOBRE FINANÇAMENT

✓ 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.

✓ Programa de subvencions a les entitats

federades per part de les autoritats, amb

l’objectiu de poder fer front a despeses

d’activitats esportives federades.

✓ 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.



ACCIONS ESTRÀTEGIQUES:

ACCIONS COVID-19 FCT TEMPORADA 2020/2021

✓ Incrementar del 10 al 15% la bonificació sobre

llicències que reben tots els clubs.

✓ Ampliació de la promoció de bonificació del

30% per totes aquelles llicències de més que

tramitin els clubs per a les seves escoles de

tennis, així com la promoció de primera

llicència a preu reduït per a tots aquells que

no han disposat mai de llicència federativa en

categoria absoluta i sènior.

✓ 1 caixa de pilotes HEAD sense cost pels clubs

en el moment que es torni a l’activitat.



PLA DE DESCONFINAMENT

És evident que els Clubs de Catalunya estan patint fortes conseqüències econòmiques derivades de l’aturada

de la seva activitat. Per aquest motiu, estem elaborat un Pla de desconfinament amb les mesures sanitàries

adients per garantir la tornada a l’activitat tant aviat com sigui possible, donat que considerem que el nostre

esport presenta característiques que faciliten que pugui ser inclòs en les primes fases del citat desconfinament.


