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CIRCULAR 10/2020 – Fase 0/I – Comunitat Valenciana 

València, 11 de maig de 2020 
Estimats/des amics/gues; 

Durant aquest cap de setmana s'ha publicat en el BOE informació concernent a la Fase I que 
pot ser del vostre interés. 

En primer lloc, com ja sabreu, no tot el territori geogràfic de la Comunitat Valenciana es troba ja 
en la Fase I. Concretament només han passat a aquesta nova fase els següents departaments 
de salut: 

a) A la província de Castelló/Castelló, Vinaròs.
b) A la província de València/València, Requena, Xàtiva-Ontinyent i Gandia.
c) A la província d'Alacant/Alacant, Alcoi, Dénia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela i Torrevieja

Pel que fa a la pràctica de l'esport federat, aeronaus i vols corresponent a la Fase 1, s'ha publicat: 

Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la 
fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat 

CAPÍTOL XII 

Condicions en les quals ha de desenvolupar-se l'activitat esportiva professional i federada. 

Articles 38 a 43 

Tots són aplicable, però els més rellevants per a les nostres modalitats aèries serien: 

Article 41. Obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure. 

1. Es podrà procedir a l'obertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure per a la realització
d'activitats esportives amb les limitacions que recull aquest article.
2. Podrà accedir a les mateixes qualsevol ciutadà que desitge realitzar una pràctica esportiva,
inclosos els esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i
personal tècnic federatiu.
3. A l'efecte d'aquesta ordre es considera instal·lació esportiva a l'aire lliure, tota aquella
instal·lació esportiva descoberta, amb independència que es trobe situada en un recinte tancat
o obert, que manque de sostre i parets simultàniament, i que permeta la pràctica d'una modalitat
esportiva. Queden excloses del que es disposa en aquest article les piscines i les zones d'aigua.
4. Abans de la reobertura de la instal·lació es durà a terme la seua neteja i desinfecció.
5. L'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la
instal·lació. Per a això, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la
instal·lació.
6. En les instal·lacions esportives a l'aire lliure, es podrà permetre la pràctica esportiva individual
o aquelles pràctiques que es puguen desenvolupar per un màxim de dues persones en el cas
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de modalitats així practicades, sempre sense contacte físic,mantenint les degudes mesures de 
seguretat i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat de dos metres 
Així mateix, es respectarà el límit del trenta per cent de capacitat d'aforament d'ús esportiu en 
cada instal·lació, tant quant a l'accés, com durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema 
d'accés que evite l'acumulació de persones i que complisca amb les mesures de seguretat i 
protecció sanitària. 
7. Únicament podrà accedir amb els esportistes un entrenador en el cas que resulte necessari, 
circumstància que haurà d'acreditar-se degudament, amb excepció de les persones amb 
discapacitat o menors que requerisquen la presència d'un acompanyant. 
8. Es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d'acord amb l'assenyalat en l'article 
6. Així mateix, a la finalització de cada torn es procedirà a la neteja de les zones comunes i, en 
cada torn, s'haurà de netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús. En finalitzar 
la jornada es procedirà a la neteja de la instal·lació, reduint-se la permanència del personal al 
número mínim suficient per a la prestació adequada del servei. 
9. 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 corresponga 

Article 42. Activitat esportiva individual amb cita prèvia en centres esportius. 
 
1. Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pública o privada, podran oferir serveis 
esportius dirigits al desenvolupament d'activitat esportiva amb caràcter individualitzat i amb cita 
prèvia, amb les limitacions recollides en aquest article. 
2. Amb caràcter previ a la seua reobertura, es procedirà a la neteja i desinfecció del centre. 
Així mateix, periòdicament es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d'acord amb 
l'assenyalat en l'article 6. 
3. L'activitat esportiva s'organitzarà de manera individualitzada, sense contacte físic, per torns 
prèviament estipulats, i de manera que s'evite l'acumulació de persones en els accessos, tant a 
l'inici com a la finalització del torn. 
4. L'activitat esportiva individualitzada només permetrà l'atenció a una persona per entrenador i 
per torn. Si el centre compta amb diversos entrenadors podrà prestar-se el servei individualitzat 
a tantes persones com entrenadors dispose, no podent en cap cas superar el trenta per cent de 
l'aforament d'usuaris, ni minorar la distància de seguretat de dos metres entre persones. 
5. En cap cas s'obriran als usuaris els vestuaris i zones de dutxes, podent habilitar-se, en els 
casos estrictament necessaris, espais auxiliars. L'ocupació màxima d'aquests espais serà d'una 
persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest 
cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i 
desinfecció dels referits espais immediatament després de cada ús, així com a la finalització de 
la jornada, per al que se seguirà el que es preveu en l'article 6. 
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Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar en la 
fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir una 
mobilitat segura 
 
 
Article 7. Condicions per a l'exercici de la navegació d'esbarjo o esportiva i altres activitats 
aeronàutiques d'esbarjo. 
 
1. En els territoris en els quals, en aplicació del Pla per a la desescalada, es mantinguen en fase 
0 o de preparació per a la desescalada: 
a) No es podrà navegar per oci, llevat que es faça esportivament en embarcacions o aeronaus 
sense motor (com ara embarcacions de vela o a rem, planadors, parapent, ala delta, entre altres), 
de manera individual (esport professional i federat i esport no professional), com una activitat 
física. La persona que duga a terme aquesta activitat ha de residir en el mateix municipi on es 
trobe l'embarcació o aeronau i la navegació s'efectuarà per aigües litorals d'aquest municipi o 
entre ports o punts del litoral d'aquest municipi o entre illes no habitades pròximes. 
b) Les visites per part dels propietaris, o les persones autoritzades per aquests, a les seues 
embarcacions o aeronaus per a les comprovacions de seguretat i manteniment podran realitzar-
se sempre que l'embarcació o aeronau es trobe en el mateix terme municipal en què resideix 
el propietari o persona autoritzada, o en un adjacent. Només podrà accedir una persona a 
l'embarcació per a realitzar aquestes activitats i es respectaran en tot moment els procediments 
i protocols establits per instal·lacions nàutic o aeronàutic esportives. 
2. En els territoris de la província, illa o unitat territorial de referència que es determine, en els 
quals d'acord amb l'article 3 del Reial decret 514/2020, de 8 de maig i en aplicació del Pla per a 
la desescalada, s'acorde la progressió a la fase I o inicial, a més de les activitats de la fase de 
preparació: 
a) La navegació d'esbarjo pot realitzar-se atenent la seua consideració com a turisme actiu i de 
naturalesa per grups limitats (activitats culturals i d'oci). Es permetrà la navegació a les persones 
que tinguen el seu domicili en la mateixa província, illa o ciutat autònoma en què estiga 
amarrada l'embarcació o estacionada l'aeronau, no podent trobar-se a bord un nombre de 
persones que supere el 50% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació o 
aeronau, llevat que es tracte de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà 
aconseguir el 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l'embarcació no podrà excedir 
de deu. 
b) Els propietaris d'embarcacions o aeronaus que estiguen amarrades o estacionades, segons 
corresponga, en un terme municipal diferent o no adjacent al de la seua residència, però en la 
mateixa província o illa, o la persona autoritzada per aquests, podran ja efectuar visites per a 
realitzar comprovacions de seguretat i manteniment. Només podrà accedir una persona a 
l'embarcació o aeronau. 
c) En la consideració d'una activitat de prestació de serveis, es podran llogar motos nàutiques i 
embarcacions o vaixells d'esbarjo, així com aeronaus d'esbarjo, per part de persones que 
residisquen en la mateixa província, illa o ciutat autònoma en la qual es trobe l'empresa de 
lloguer (els aeroclubs s'assimilaran a aquesta categoria). En el cas de les motos nàutiques, 
només podrà anar una persona a bord, llevat que es tracte de persones que residisquen en el 
mateix domicili i en aquest cas no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant 
d'aquesta. En el cas de les embarcacions, vaixells i aeronaus en general, les condicions de  
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navegació a tindre en compte són les mateixes indicades en la lletra a) d'aquest apartat. 
En totes les activitats previstes en aquest apartat 2, hauran de respectar-se les limitacions de 
tipus personal previstes per a aquesta fase i adoptar mesures de desinfecció i reforç de normes 
de salut i higiene en les embarcacions i aeronaus. 
Així mateix, per a les activitats de les lletres a) i c), la navegació es limita a les aigües, o espai aeri 
permés, dels territoris de la província, illa o unitat territorial de referència que es determine, en 
els quals d'acord amb l'article 3 del Reial decret 514/2020, de 8 de maig i en aplicació del Pla 
per a la desescalada, s'acorde la progressió a la fase I o inicial. Les motos nàutiques i les 
embarcacions o vaixells d'esbarjo no podran allunyar-se més de 12 milles del port o instal·lació 
d'amarrament des del qual comencen la navegació. 

3. Les normes d'aquest article s'aplicaran sense perjudici d'altres disposicions relatives a la 
navegació d'esbarjo o esportiva aplicables en determinats àmbits territorials. 

Rebeu una cordial salutació 
 


