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CIRCULAR 08/2020 – Fase zero Pla de Transició 

 

 

València, 1 de maig de 2020 
  Estimats/des amics/gues, 
 
En primer lloc, volem reiterar-vos els nostres millors desitjos des de la FDACV esperant que el Covid19 
us estiga afectant el menys possible. 
 
Després de la publicació (que us adjuntem) en el BOE de l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les 
condicions en les quals es pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i al marge de les interpretacions que podrien donar-se sobre la 
citada Ordre SND/380/2020 us recomanem prudència i respecte amb la resta dels membres de la 
societat. Sempre ha de prevaldre l'interés conjunt a un desig incontrolat de realitzar activitats esportives 
aeronàutiques. 
D'altra banda, també us recomanem que abans de conducta a la pràctica esportiva us poseu en 
contacte amb els Cossos i Forces de Seguretat competents en el municipi en el qual es vaja a 
desenvolupar la pràctica esportiva per a confirmar que la seua interpretació o instruccions sobre la 
citada Ordre SND/380/2020 us permet la vostra modalitat. 
 
Esperem poder obtindre en breu una confirmació de la normalitat de les cobertures assegurades en els 
riscos aeronàutics, però atés que les dates de publicació de l'ordre coincideixen en cap de setmana i 
una festa nacional, no podrem disposar de dades contrastades abans del 4 de Maig. 
Us volem traslladar les següents consideracions d'acord amb l'articulat legal de l'Ordre SND/380/2020: 
 
Article 1 Objecte 
 
Aquesta ordre té per objecte establir les condicions en les quals les persones de 14 anys d'ara en avant 
podran realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la vigència de l'estat d'alarma. 
 

Article 2 Desplaçaments permesos per a la pràctica d'activitat física 

2-A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre, queda permesa la pràctica no professional de 
qualsevol esport individual que no requerisca contacte amb tercers, així com els passejos. Aquestes 
activitats es podran realitzar una vegada al dia i durant les franges horàries previstes en l'article 3-La 
pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requerisca contacte només es podrà 
realitzar de manera individual. 
4- Els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. 
Aquesta limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, estant 
aquesta permesa dins del municipi on es resideix. 

5- No podran fer ús de l'habilitació continguda en l'apartat 1 les persones que presenten símptomes o 
estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de 
quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de 
COVID-19. Així mateix, tampoc podran fer ús d'aquesta habilitació els residents en centres sociosanitaris 
de majors. 
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 Caldria interpretar que: 

Només està permesa la pràctica esportiva dins del municipi de residència. I no està limitada a 1 
Km. Us recomanem portar la vostra llicència digital o el certificat personal de llicència 
federativa per a justificar la pràctica i entrenament esportiu. Segons les limitacions horàries que 
detalla en articles posteriors i per descomptat mentre no es tinguen símptomes o s'estiga en 
aïllament. 

Article 3. Requisits per a evitar el contagi. 

1- Durant la pràctica de les activitats físiques autoritzades per aquesta ordre haurà de mantindre's una 
distància interpersonal amb tercers d'almenys dos metres. 

2.- S'han d'evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguen existir aglomeracions. 

4 - Haurà de complir-se amb les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les 
autoritats sanitàries. 

Caldria interpretar que: 

En aquesta fase la pràctica esportiva del vol en aeronaus amb cabina tancada o oberta queda 
limitada a la pràctica individual. I en el cas de ser aeronau compartida establir les mesures 
sanitàries de desinfecció i protecció entre usuaris que siguen necessàries. 

En el cas de paracaigudisme haurà d'assegurar-se en el vol en cabina una distància interpersonal 
dels esportistes de 2 metres. Així mateix s'hauran d'establir les mesures sanitàries de desinfecció i 
protecció entre usuaris que siguen necessàries. 

Per a la resta de modalitats cal mantindre una distància mínima de 2 metres i no compartir el 
material esportiu excepte desinfecció d'aquest. 

Serien aplicable també la resta de mesures sanitàries segons estimen les autoritats sanitàries. 

 Volem recordar que només es permet la pràctica esportiva en el municipi de residència. 
 
Article 4. Llocs pernesos. 

 
1. Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes 
autoritzades, sempre que es respecten els límits establits en aquesta ordre. 
3. No es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se a vies o espais d'ús 
públic amb la finalitat de practicar l'activitat física prevista en aquesta ordre. 

Caldria interpretar que: 

En cap cas es podran utilitzar vehicles motoritzats per al desplaçament amb la finalitat de 
practicar l'esport.
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Article 5. Franges horàries. 
 

1. S'estableixen les següents franges horàries per a la realització de les activitats previstes en l'article 2.2: 
 
a) La pràctica d'esport individual i els passejos només podran dur-se a terme entre les 6.00 hores i les 
10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores. 
 

2. Les franges horàries previstes en aquest article no seran aplicable a aquells municipis i ens d'àmbit 
territorial inferior al municipi que administren nuclis de població separats amb una població igual o 
inferior a 5.000 habitants, en els quals la pràctica de les activitats permeses per aquesta ordre es podrà 
dur a terme entre les 6.00 hores i les 23.00 hores. 

 
 
Caldria interpretar que: 

En municipis de residència de més de 5000 habitants sol es podrà practicar esport entre les 6.00 
hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores. 

En municipis de residència de menys de 5000 habitants es podrà practicar esport entre les 6.00 i les 
23.00 hores. 

 
 
Disposició final tercera. 

Efectes y vigència. 

La present ordre assortirà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 2 de maig de 2020 i mantindrà la 
seua eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues. 

 
 
Caldria interpretar que: 

L'ordre pren efectes des del dia 2 de maig, en principi indefinidament mentre es mantinga l'estat 
d'alarma. Entenent que una modificació posterior donarà cabuda a una nova fase i noves 
condicions. 

 
Us continuarem enviant puntualment tota la informació i normatives que rebem des del Govern i 
Generalitat Valenciana. Recordant-vos igualment que continuen vigents la resta de normatives 
aeronàutiques i esportives que siguen aplicable. 

 
Rebeu una cordial salutació, 
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