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València, 25 de maig de 2020 
Estimats/des amics/gues, 

 
Respecte als dubtes generats a partir de les diverses ordres publicades en el BOE quant a la pràctica 
d'esport federat a l'aire lliure i en instal·lacions esportives, així com els horaris de la citada pràctica, la 
resposta de la Direcció General d'Esports de la Generalitat Valenciana és la següent: 
 

“D’acord amb l’habilitació expressa que es formula al «Pla de Transició cap a la Nova Normalitat», i en el 
marc de l’article 4.2.d) del RD 463/2020, és el Ministre de Sanitat l’autoritat competent delegada per a dictar 
les ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que siguen necessàries per a restablir la 
prestació dels serveis i la realització d’activitats, garantint la protecció de persones, béns i llocs i el control de 
la pandèmia. 

En aquest sentit, la Direcció General d’Esport de la Generalitat, no disposa de competències per a adoptar 
mesures, resolucions o instruccions d'interpretació de les normes adoptades pel Govern d’Espanya i pel 
Ministre de Sanitat durant l’estat d’alarma i en aplicació del «Pla de Transició cap a la Nova Normalitat».  

Tot i això, en relació amb les qüestions que ens fa arribar, els informem del següent: 

L’Ordre SND/399/2020 (article 7.1) permet la mobilitat provincial per a la realització de totes les activitats 
permeses en la Fase 1, per tant també per a accedir a instal·lacions esportives a l’aire lliure obertes . La 
pràctica d’esport o activitat física es sotmet a les normes establides en l’article 41 de l’Ordre SND/399/2020 
(pràctica esportiva individual, cita prèvia, 30% de l’aforament, entre altres).  

El límit territorial municipal (per a esportistes no federats) i les limitacions de franges horàries (per a 
esportistes federats i no federats), sols s’apliquen per a l’esport que es realitza a l’aire lliure i no, per tant, al 
que tinga lloc en instal·lacions. (Ordre SND 380/2020). 

Cal afegir que, segons la resposta per correu de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, cas que 
la pràctica es realitze a l'aire lliure, les franges horàries d'aplicació són les del municipi de residència.” 
 
Us continuarem informant de les qüestions que puguen continuar sorgint arran de la situació actual. 
 
Rebeu una cordial salutació 
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