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ADECAFF
EN DEFENSA DELS VOSTRES INTERESSOS
PROCEDIMENT: SOL·LICITUD DE MESURES PROVISIONALS DE L’ART. 56.1 LLEI
39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, PRÈVIES A L’EVENTUAL RECURS DE REPOSICIÓ
CONTRA DETERMINATS ELEMENTS DE LA RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, DE 23 DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT
PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID19 AL TERRITORI DE CATALUNYA
ALS DEPARTAMENTS DE SALUT I D’INTERIOR, Que, es tingui per interposat el present
escrit, amb els documents adjunts que s'indiquen, se serveixin admetre-ho i tenir per
SOL·LICITADA LA MESURA PROVISIONAL de MODIFICACIÓ de les mesures acordades
en el procediment expressat i, prèvia la tramitació legal que correspongui, d’acord amb la
facultat d’avaluació continuada del Govern sobre les mesures establertes amb efectes en
gimnasos i centres d’activitat física, dicti resolució acordant LES MODIFICACIONS
DEMANADES sense garantia o, subsidiàriament, prèvia constitució de caució o garantia o
línia d’ajuts, en la quantia que es fixi.

APARICIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
“Rebem la noticia de la fi del certificat covid
per accedir als gimnasos amb la màxima
positivitat. Tenim ganes de recuperar
l’activitat”.
“Una de les motivacions més importants per
anar al gimnàs, a banda de la salut
pròpiament és el fet de relacionar-se amb
persones, per fer relacions socials. Estem
parlant de salut integral; salut física, salut
emocional i salut relacional.”
August Tarragó, President d'ADECAFF
De Boca a Orella, Ràdio 4

"La funció que fem com a centres esportius va molt més enllà que la pròpia estètica i la salut".

ADECAFF RECLAMA LA FI DE LES RESTRICCIONS I MÉS AJUDES
ECONÒMIQUES DIRECTES
La patronal del fitness català, ADECAFF,
reclama
per
la
via
administrativa
l'aixecament de les restriccions imposades
unilateralment per la Generalitat i el
repartiment d'ajudes econòmiques directes
que ajudin a reparar els danys generats al
sector.
ADECAFF ha presentat avui una reclamació
administrativa als departaments de Salut i
Interior de la Generalitat de Catalunya
perquè aixequi les restriccions unilaterals en
vigor des del 24 de desembre.
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Totes aquestes restriccions, entenen des d'ADECAFF, suposen un clar perjudici econòmic
per als gimnasos, els qui porten mesos sense poder accedir a ajudes econòmiques directes.
Uns danys que “podrien ser evitables si s'haguessin pactat prèviament”, segons manifesta la
patronal.
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ADECAFF VALOR
Recorda que tens assessorament gratuït en les
següents matèries: serveis d’assessoria fiscal,
comptable, laboral i administrativa, cobertura de
riscos i comunicació.
Per més informació, contacteu al següent mail:
info@adecaff.cat
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