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COMUNICAT OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL 

Primera fase de desconfinament (FASE 0) 

 

L’objectiu d’aquest comunicat és emetre la informació rebuda per les diferents institucions 
governamentals i sanitàries en referencia a aquesta primera fase de desconfinament (Fase 0) en el marc 

de la crisi provocada pel Covid-19.  

La Junta Directiva de la FCBS reunida telemàticament ahir dilluns dia 4 de maig, i una vegada tractats 

els articles del Boletín Oficial del Estado (BOE) número 123, Sec.i.Pàg.31125, va decidir, tenir en 
compte que qualsevol esportista federat que vulgui beneficiar-se d’aquesta mesura haurà de tenir 

possessió de la llicència federativa, que per tant la FCBS la crearà en format digital per a que la puguin 

dur al seu telèfon mòbil durant el temps que estan fent exercici físic. 

Per a poder expedir el carnet del federat, hauran de complir amb els següents requisits: 

- Tramitar correctament al programa Colixeum la informació obligatòria requerida per a obtenir 
una llicència. 

- Haver abonat el pagament de la llicència federativa.  

Com es procedirà? 

- El club enviarà un llistat dels esportistes que ja ha introduït a Colixeum a fcbs@fcbs.cat  

- La FCBS emetrà en menys de 24h una factura corresponent a la quantitat de llicències. 
- El club enviarà el comprovant de pagament i en la major brevetat possible la FCBS expedirà els 

carnets. 

NOTA: Nomes els esportistes majors de 14 anys i menors de 70 estan considerats en el marc normatiu 

del BOE, per tant queden exclosos tota la resta: tècnics, delegats/des, directius/ves, àrbitres i 

anotadors/es i esportistes menors de 14 i majors de 70 anys. 

Esportistes d’Alt Nivell (DAN) 

Així doncs, segons el que ha publicat el BOE, els esportistes professionals, d'alt nivell o d'interès 
nacional, podran realitzar entrenaments de forma individual amb aquestes condicions: 

• Esport de forma individual dins els límits de la província on visqui l'esportista. 

• Accés lliure a espais naturals per fer-hi esport. 

• La durada i l'horari seran els que s'estimin necessaris per la pràctica esportiva. 

• La distància de seguretat entre persones serà d'almenys 10m. 

• L'entrenador podrà presenciar l'entrenament si es necessari, amb les mesures de distanciament 

social i higiene ja conegudes. 

• La llicència federada serà l'acreditació vàlida, tot i que es recomana portar el certificat del CSD. 

• Pels esportistes de beisbol i softbol d'alt nivell o d'interès nacional. Els esportistes professionals 

haurien de portar una declaració del seu equip que acrediti el compliment del Reial Decret 
1006/1985, de 26 de juny. També s’acceptarà el certificat expedit pel CSD rebut per mail 

als comptes personals dels esportistes. 

Els esportistes federats no inclosos en l'anterior grup, podran fer esport de forma individual amb 

aquestes condicions: 

• Esport de forma individual a l'aire lliure fins a dos cops al dia, entre les 06h i les 10h, i entre les 
20h i les 23h, dins els límits del terme. 

• Accés lliure a espais naturals fer fer-hi esport. 

• La distància de seguretat entre persones serà d'almenys 10m. 

• No està permesa la presència d'entrenadors o personal auxiliar. 

• La llicència federada serà l'acreditació vàlida. 

La FCBS no es farà responsable de l’ús indegut de la llicència federativa, així com de la manipulació de 

la mateixa. 
 
 

Junta Directiva de la FCBS  
Barcelona a, 5 de maig de 2020 
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