NOTA INFORMATIVA DE SITUACIÓ SOBRE LA INCIDÈNCIA DEL COVID19 EN L’ÀMBIT
DE LES FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA I CLUBS
L’Oficina d’atenció als Clubs, a través de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
des de l’inici de la situació de pandèmia generada per la propagació del SARS-CoV-2, ha
procurat l’assessorament a les federacions esportives i clubs en tot allò que heu anat
requerint així com del que hem considerat del vostre interès. L'anunci efectuat el
dissabte pel president de Govern de declarar l'estat d'alarma, segons preveu la Llei
Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc, ha concretat l’escenari
actual i en aquest sentit us volem traslladar la informació següent.
De l’àmbit laboral
Atès l’impacte directe de l’actual situació en el desenvolupament d’activitat esportiva i
la suspensió de les classes en qualsevol ensenyament, inclosos els esportius, l’afectació
a les prestacions de les federacions i entitats esportives serà - en la majoria de casos inevitable.

En aquest sentit, en la mesura que ens trobem davant d’un escenari de durada i abast
incert, es podrien adoptar mesures en l’àmbit laboral que procurin la solució més adient
per a la protecció del personal de les entitats i que millor garanteixin el manteniment de
l’ocupació. Així, per situacions d’especial risc, es podrien tramitar Expedients de
Regulació Temporal de l’Ocupació que garanteixen l’accés a les prestacions públiques al
personal i permeten la reincorporació al lloc de feina tan bon punt hagi estat superada
l’actual situació. L’ERTE pot ser tramitat per causes de força major com la present
epidèmia.
En escenaris de menys risc previst, en l’actualitat existeixen les següents alternatives,
sens perjudici que en els propers dies el Govern aprovi mesures específiques de suport:
•
•

•

•

•

Teletreball: per al personal les funcions i el lloc del qual ho permetin. No pot
imposar-se unilateralment i requereix acord escrit.
Borsa d'hores: acordar amb el personal el consum de les hores acumulades fins
avui. Si bé, cal ponderar que depenent del temps que duri aquesta situació, la
bossa podria consumir-se abans de tornar a la normalitat. Aquesta solució
requereix acord amb el personal.
Creació de bossa d'hores: acumulació d'hores de permís retribuït per a la seva
recuperació al llarg de l'any després del retorn a la normalitat. Pot ser per dies o
setmanes completes o per hores, segons les possibilitats d'organització que cada
activitat permeti.
Permís no retribuït: l'absència del personal està justificada, però si no s'acudeix
a treballar sense un acord o justificació (p. ex. baixa mèdica, etc.) es pot
descomptar el salari del dia no treballat.
Gaudi de vacances pendents d'anys anteriors: Aquesta mesura es pot aplicar de
manera unilateral.

•

Vacances 2020: només mitjançant acord, si el personal vol gaudir de vacances
ara.

Totes aquestes mesures són vies alternatives a l'aplicació d'Expedients de Regulació
Temporal d'Ocupació. Tanmateix, cal tenir present que si no s’adopta cap mesura podria
arribar a ser d’aplicació l'art. 30 de l’Estatut dels Treballadors, que preveu que en cas
d'impossibilitat de prestació del servei el treballador conserva el dret al salari.

De l’àmbit d’assegurances
Les mesures de restricció a la lliure circulació de la ciutadania derivades de l’Estat
d’alerta han suspès l’activitat d’instal·lacions i infraestructures esportives:
Locals o recintes tancats:
• Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.
• Camps/pistes de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.
• Camps de tir al plat, de colomí i assimilables.
• Galeries de tir.
• Pistes de tennis o assimilables.
• Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, hoquei sobre patins i assimilables.
• Piscines.
• Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
• Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.
• Velòdroms.
• Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
• Frontons, trinquet, pistes d’esquaix i assimilables.
• Poliesportius.
• Boleres i assimilables.
• Salons de billar i assimilables.
• Gimnasos.
• Pistes d’atletisme.
• Estadis.
• Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables a les referenciades més
amunt.
Espais oberts i vies públiques:
• Recorreguts de curses pedestres.
• Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables.
• Recorreguts de trial i assimilables.
• Proves i exhibicions nàutiques.
• Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables a les esmentades més amunt.

Així, els incompliments de les mesures governamentals indicades es poden entendre
com a negligència i, per tant, l’ocurrència d’accidents amb negligència quedarien
directament exclosos de la cobertura de la pòlissa.
Per tant, la responsabilitat final serà de cada federat o federada que incompleixi les
mesures establertes en la declaració de l’estat d’alarma.
De l’àmbit d’activitat
Amb motiu del tancament de les instal·lacions esportives gestionades per la UFEC,
estem desenvolupant continguts audiovisuals sobre salut i esport a casa que posarem a
disposició dels nostres abonats. Volem que federacions i clubs també pugueu beneficiarvos d’aquest contingut de forma totalment gratuïta.
Els continguts planificats per a les emissions en els pròxims dies inclouran entrenaments
funcionals, classes dirigides en diferents modalitats, consells sobre nutrició i infografies
explicatives per a la correcta execució dels exercicis des de casa. Estareu puntualment
informats a través dels canals corporatius de la UFEC i de les nostres instal·lacions (IG:
@uesportsclubs). Es crearà un espai web a uesports.cat que s’habilitarà en les pròximes
hores i on es penjaran tots els continguts.
Des de l'Oficina d'atenció als Clubs seguim oferint els nostres assessoraments:

•
•
•
•
•

Assessorament Comptable
Assessorament Fiscal
Assessorament Laboral
Assessorament Jurídic
Servei comptable

Les Oficines d'atenció als Clubs segueixen estan operatives arreu del territori de manera
telefònica i online en el seu horari habitual:
Oficina Barcelona/Manresa/Vic
683117570
barcelona@oficinadeclubs.cat
Oficina Barcelona Comarques, Sabadell i Girona
628163745
barcelonacomarques@oficinadeclubs.cat
Oficina de Lleida i Tarragona
628796005
628902584
lleida@oficinadeclubs.cat
tarragona@oficinadeclubs.cat

Oficina Terres de l'Ebre
620047431
terresdelebre@oficinadeclubs.cat
Servei Comptabilitat
681250814
comptabilitat@ufec.cat

Per a les reunions que fins ara eren presencials, s’utilitzarà el sistema de whatsapp a
través dels telèfons que teniu a dalt de cada una de les oficines.
A través de la pàgina web, en l'apartat de notícies, anirem actualitzant la informació
sobre totes les novetats per poder seguir donant suport als clubs.
En l’àmbit comptable, teòricament, els clubs esportius amb exercici que coincideix amb
any natural han de tenir els comptes formulats el 31 de març.
Fins al dia 25 de març, els clubs esportius amb exercici que va del 1 de setembre dels
2018 al 31 d’agost del 2019 han de presentar l’impost de societats.
El mes d'abril hi haurà la presentació d'impostos del primer trimestre del 2020.
Qualsevol dubte o consulta podeu dirigir-vos a la vostra oficina territorial.

