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Comunicat 11 / 2020 

Sobre les mesures de prevenció en entrenaments a instal·lacions 

esportives en Fase 1.  

Referències:  

- Comunicat 6 / 2020 Sobre el Protocol bàsic d’actuació per la tornada als 
entrenaments. Descarrega’l aquí. 
 
- FAE- Protocolo de directrices y recomendaciones para el inicio de la actividad 
de paracaidismo tras el estado de alarma por el COVID-19 (Versión 1 
15/05/2020). Descarrega’l aquí.  
 
 
Es realitza el present comunicat com a recordatori per aquelles zones sanitàries 

que passaran a Fase 1 aquest proper dilluns dia 18 de maig, de les mesures de 

prevenció indicades al Comunicat 6 / 2020 a dalt referenciat. 

S’inclou al present comunicat un nou Protocol de la FAE a dalt referenciat, 

realitzat per la CTN de Paracaigudisme amb mesures especifiques de l’activitat, 

als seus Clubs i Centres de Paracaigudisme. 

Tot i les mesures especifiques que es puguin establir en cada cas segon el tipus 

de disciplina, aquestes no van més enllà del sentit comú, partint com a base les 

mesures establertes pel propi Ministeri de Sanitat així com el Ministeri de Cultura 

y Deporte a la seva resolució del 4 de maig referenciades al Comunicat 6.  

 

No deixa de ser menys rellevant el fet que cada Club realitzi una conscienciació 

als usuaris de les seves instal·lacions així com establir una persona que realitzi 

les funcions de supervisió pel compliment de les mesures indicades a l’esmentat 

comunicat, tal com s’especifica al Comunicat 6/2020. 

 

Per tant, indistintament de l’ús de les instal·lacions esportives, tancats o oberts, 

cada Club haurà de vetllar amb sentit comú de totes aquelles mesures 

necessàries per prevenir la propagació de la epidèmia, recordant que en aquesta 

primera fase els entrenaments seran individuals amb unes mesures de 

distanciament mínimes. 

 

També cal tenir en compte el Comunciat 7 en el qual es mencionen els requisits 

sobre l’ocupació màxima de les aeronaus en aquesta Fase 1.  

 

Barcelona, 17 de maig de 2020. 

https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/05/Comunicat-6-2020-Protocol-bàsic-dactuació-de-tornada-als-entrenaments.pdf
https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/05/RFAE-Mediadas-COVID19-Reinicio-Actividad-Paracaidismo00_signed-2.pdf
https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/05/Comunicat-7-2020-Pla-per-a-la-transici%C3%B3-cap-a-una-nova-normalitat-Fase-1.pdf

