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CIRCULAR 07/2020 - Informació Ministeri de Sanitat 

 
 

València, 29 d'abril de 2020 
Estimats/des amics/gues 

En primer lloc, volem transmetre-us els nostres millors desitjos des de la FDACV esperant que 
el Covid19 us estiga afectant el menys possible. 

Estem rebent moltes consultes després de la publicació dels nous documents del Ministeri de 
Sanitat (que us adjuntem en aquesta circular) sobre  el “pla per a la transició cap a una nova 
normalitat” així que us hem de fer les següents consideracions. 

 

1- Encara que la informació és oficial continua sent provisional. Tal com indica en els propis 
documents del Ministeri: "Aquesta previsió és orientativa i no té caràcter exhaustiu. Les 
decisions i dates concretes sobre l'efectiu aixecament de les limitacions establides 
durant l'estat d'alarma es determinaran a través dels corresponents instruments jurídics. 
El règim comú aplicable a totes les mesures també podrà ser adaptat, en funció de 
l'evolució de la pandèmia o d'altres circumstàncies justificades." 

2- Quant a esports us incloem al final del document un quadre resum de les dades que figuren 
en els documents oficials del Ministeri de Sanitat i el cronograma. 

3- Cal esperar per tant aquests instruments jurídics, que determinaran la concreció final que 
afecta la pràctica esportiva, així com tots els aspectes que puguen ser de rellevància, dates 
definitives, llocs i instal·lacions, autoritzacions de desplaçaments, etc. 

4- Us mantindrem informats puntualment de tota la informació que rebem i que resulte 
aclaridora que emanen des del Govern i Generalitat Valenciana. 
 
Rebeu una cordial salutació 
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 FASE 0 
ESPORT 
PROFESSIONAL I 
FEDERAT 

Entrenaments individuals de professionals i federats. 
Entrenament bàsic de lligues professionals. 
Activitat esportiva sense contacte. 

ESPORT NO 
PROFESSIONAL 

Activitat esportiva sense contacte (muntar amb bici, córrer, 
patinar, surf, etc.) sempre que es faça de manera individual 
i amb la protecció adequada (distància, màscara en 
esports no aquàtics, quan siga possible, etc.). 

 

 FASE 1 
ESPORT 
PROFESSIONAL I 
FEDERAT 

Obertura de centres d'alt rendiment amb mesures d'higiene 
i protecció reforçades i, si és possible, torns. 
Entrenament mitjà en lligues professionals. 

ESPORT NO 
PROFESSIONAL 

Instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic (només 
per a practicar esports en els quals no existisca contacte: 
atletisme, tennis). 
Activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres 
esportius que no impliquen contacte físic ni ús de vestuaris. 

 

 FASE 2 

ESPORT 
PROFESSIONAL I 
FEDERAT 

Entrenament bàsic en lligues no professionals federades. 
Entrenament total en lligues professionals. 
Reobertura de campionats professionals mitjançant partits a 
porta tancada o amb limitació d'aforament, que poden ser 
retransmesos. 

ESPORT NO 
PROFESSIONAL 

Espectacles i activitats esportives a l'aire lliure amb 
aforament limitat, en termes similars a les activitats culturals i 
d'oci d'aquesta Fase. 
Instal·lacions esportives en espais tancats sense públic 
(només per a practicar esports en els quals no existisca 
contacte o el risc de contagi siga baix). 

 

 FASE 3 
ESPORT 
PROFESSIONAL I 
FEDERAT 

Entrenament mitjà en lligues no professionals federades 

ESPORT NO 
PROFESSIONAL 

Espectacles i activitats esportives a l'aire lliure amb aforament 
menys limitat, en termes similars a les activitats culturals i 
d'oci d'aquesta Fase. 
Espectacles i activitats esportives en espais tancats (només 
per a practicar esports en els quals no existisca contacte o el 
risc de contagi siga moderat; per ex. pista de patinatge). 
Público limitat a 1 persona per cada 20 m². 
Partits amb un màxim de 1/3 aforament, garantint sempre la 
separació de seguretat entre els espectadors i activitats 
esportives a l'aire lliure o amb un màxim de 1/3 de 
l'aforament de gimnasos, sense ús de vestuaris. 
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