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COMUNICAT OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL 

 

Covid-19 

 

Mesures de flexibilització Fases 1 i 2 

 

 

El Ministeri de Sanitat ha establert les regions sanitàries que passen a Fase 1 i Fase 2 del 

desconfinament el dilluns dia 25 de maig  de 2020. 

 

Regions sanitàries en Fase 1 

 

Les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud entren 

en Fase 1 el dilluns dia 25, i s’afegeixen a les de Girona, Lleida i Catalunya Central, així com les 

àrees de gestió assistencial del Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud) que ja es trobaven 

en aquesta fase del desconfinament.  

 

Pàdel en la Fase 1 

 

Pel que fa als clubs que entren en Fase 1 o que ja si troben, es mantenen les mesures i condicions 

d’apertura que ja van aplicar el dia 11 de maig, de manera que els clubs de pàdel a l’aire lliure 

ubicats en aquestes regions sanitàries poden obrir les seves portes el dia 25, si així ho desitgen. 

 

Regions sanitàries en Fase 2 

 

Les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre, 

entren en la Fase 2 el dilluns dia 25. 

 

Pàdel en la Fase 2 

 

Segons el BOE de 16 de maig, en el seu Article 42, s’estableix que en la Fase 2 es podrà procedir 

a l’apertura d’instal·lacions esportives cobertes (completament tancades i amb sostre) per a la 

realització d’activitats esportives. 

 

 

Modalitat del joc del pàdel en Fase 1 i Fase 2 

 

 

En el dia d’ahir, diumenge 24 de maig de 2020, es van difondre a nivell nacional diversos escrits 

en els que s’afirmava que el Consejo Superior de Deportes (CSD) permetia el joc de pàdel per 

parelles a partir del dilluns dia 25, informació que també va aparèixer en mitjans de comunicació 

públics i privats, tant de premsa escrita com televisió. En aquests moments, aquestes 

informacions no son oficials, ja que no han estat publicades pel CSD. 



La Federació Catalana de Pàdel no té competències ni atribucions legislatives per autoritzar la 

pràctica del joc per parelles, competències que únicament tenen les autoritats governamentals i 

sanitàries. 

Per tant, en tant no es disposi de l’autorització oficial pertinent, la recomanació d’aquesta 

federació només pot ser la de continuar amb la pràctica del joc individual, es a dir, amb un màxim 

de dos jugadors en pista, tant en la Fase 1 com en la Fase 2. 

Des de les federacions, continuem sol·licitant amb insistència a les autoritats competents el 

pronunciament oficial que permeti el joc per parelles, i esperem que aquest es produeixi a la 

major brevetat, cosa que tots desitgem. 

En quant es produeixin novetats, ho comunicarem immediatament. 

 

Requeriments que han de complir els clubs tant en Fase 1 com en Fase 2 

 

 Podrà accedir a la instal·lació qualsevol ciutadà que vulgui realitzar una pràctica 

esportiva, inclosos esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats, àrbitres 

o jutges i personal tècnic federatiu.  

 Prèviament a l’obertura de la instal·lació, caldrà portar a terme la neteja i desinfecció. 

Tasques que també caldrà dur a terme a la finalització de cada torn d’activitat en les zones 

comunes i en el material compartit després de cada ús. Quan acabi la jornada, caldrà 

repetir la neteja de la instal·lació.  

 Per dur a terme l’activitat esportiva, caldrà haver demanat cita prèvia amb l’entitat gestora 

de la instal·lació, que haurà d’organitzar torns horaris, fora dels quals no es podrà 

romandre a la instal·lació.  

 Es permet la pràctica esportiva descrita sempre sense contacte físic i mantenint les 

mesures de seguretat i protecció, i la distància de dos metres. També caldrà respectar el 

límit del 30% de capacitat d’aforament de l’ús esportiu de la instal·lació, tant pel que fa a 

l’accés com durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema d’accés que eviti 

l’acumulació de persones, i que compleixi amb les mesures de seguretat i protecció 

sanitària. 

 Només podrà accedir amb els esportistes un entrenador, si és necessari, degudament 

acreditat, a excepció de les persones amb discapacitat o menors que necessitin un 

acompanyant.  

 En tot cas, els titulars de la instal·lació hauran de complir amb les normes bàsiques de 

protecció sanitària del Ministeri de Sanitat. Si en la instal·lació esportiva es realitzen 

altres activitats o es presten altres serveis addicionals no esportius, hauran de complir amb 

la normativa específica que en cada cas correspongui. 

 

 

Zona de vestidors i dutxes 

 

Clubs en Fase 1: la zona de vestidors i dutxes romandrà tancada, podent habilitar-se 

espais auxiliars d’ús individualitzats en cas de necessitat.  

 

Clubs en Fase 2: podran utilitzar la zona de vestidors i dutxes respectant el disposat a tal 

efecte en les mesures generals de prevenció i higiene indicades per les autoritats 

sanitàries. 



 
 

 

 

 



El contingut d’aquest comunicat està subjecte a revisió i actualització si noves disposicions 

governamentals i sanitàries així ho aconsellessin. Tanmateix, us fem avinent que les opinions i 

recomanacions emeses per la Federació Catalana de Pàdel se sotmeten a qualsevol altra millor 

fonamentada en dret.  

 

Respecte a la competició de pàdel d’àmbit federat a Catalunya, continuarà ajornada fins que les 

autoritats estableixin el marc de treball concret i segur per a la represa de la competició. Arribat 

aquest moment, la FCP estudiarà la millor manera de fer-ho, depenent de les dates en les que ens 

trobem.  

 

 

Salut i molts ànims per a tothom!!  

 

FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL 
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