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Comunicat 6 / 2020 

Protocol bàsic d’actuació per la tornada als entrenament i competicions 

federades. 

Referències:  

- MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, Resolución de 4 de mayo de 2020, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y 
publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y 
el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.  
Desacrrega’l aquí. 
- FAE-  CIRCULAR 09/2020 – CORONAVIRUS Sobre la Resolució 4 de mayo 
de 2020 por la cual se aprueba el Protocolo básico de actuación para la vuelta 
a los entrenamientos...  
Descarrega’l aquí.  
 
 
Es realitza el present comunicat per posar en coneixement del nou Protocol 

d’actuació aprovat pel MINISTERI DE CULTURA I DEPORTE a dalt referenciat. 

Aquest protocol d’actuació consta de 4 fases: 

 

Fase 1: Entrenament individual o bàsic. 

Fase 2: Entrenament mitjà. 

Fase 3: Entrenament total precompetició. 

Fase 4: Competició. 

 

Amb el present comunicat ens centrarem en les mesures a tenir en compte per 

part dels esportistes, els Clubs i entitats esportives de les disciplines aèries que 

disposin d’instal·lacions esportives on es desenvolupin les activitats 

d’entrenament o posteriorment de competició, així com les mesures a tenir en 

compte per part dels organitzadors de les Competicions federades.  

Certes mesures d’aplicació a l’esmentat protocol no s’han tingut en compte en el 

el present comunicat, o bé s’han tingut en compte discriminant el tipus 

d’instal·lació esportiva segons la realitat de la infraestructura dels Clubs i entitats 

esportives aèries. 

En relació a les mesures de seguretat a tenir en compte per part de l’activitat 

formativa o promoció dels esports aeris de manera professional, no es realitzarà 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4837
https://www.rfae.es/files/CIRCULAR_09-2020_-_Coronavirus.pdf
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cap valoració fins que no hagi l’aprovació per part de les autoritats competents 

de la seva tornada a l’activitat en la fase que correspongui amb les mesures que 

les autoritats estableixin. 

Amb previsió de l’obertura de les instal·lacions esportives a partir d’aquest dilluns 

dia 11 pels entrenaments individuals o en pròximes fases de desconfinament, 

caldrà tenir en compte les fases d’aquest protocol per tal de complir amb les 

mesures que siguin possibles de complir per evitar la propagació del virus. 

 

Fase 1. Entrenament individual  

Esportista: 

- Evitar fer ús d’instal·lacions esportives tancades. 

- Accedir a les instal·lacions amb guants protectors, o qualsevol altre que 

sigui obligatori (annex 1), i fer-ne ús en tot moment, evitar tocar objectes o 

equipaments d’ús col·lectiu. 

- Deixar una distància de 2 metres amb altres persones. 

- Accés només a les instal·lacions pròpies del seu Club o centre 

d’entrenament. 

Clubs / entitats esportives – (Instal·lació a l’aire lliure, infraestructura limitada): 

- Disposar de material de desinfecció per la higiene dels equipaments o 

objectes que puguin ser tocats pels propis esportistes. 

- Evitar la coincidència d’esportistes a la mateixa hora. 

- No permetre accés al públic. 

Clubs / entitats esportives – (Instal·lacions tancades amb infraestructura): 

Afectació en certa mesura de les disciplines amb infraestructura tancada com 

Túnel del vent o Aeroclubs, Paracaigudisme,  amb elements comuns pels seus 

esportistes o que comparteixen aeronaus o material per la pràctica esportiva. 

- Disposar de personal de control d’accés amb mesurador de temperatura 

corporal si fos precís. ( No es te en compte instal·lacions d’accés individual 

sense personal responsable d’obertura i tancament) 

- Garantir la desinfecció i higiene dels equipaments i mobiliari. 
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- Garantir la neteja dels espais comuns i equipaments entre esportites, així 

com torns de neteja (mínim de dos cops al dia) per desinfecció del mobiliari 

manipulable pels esportistes. 

- Garantir les distancies de seguretat entre esportistes que puguin coincidir. 

- Disposar de material de protecció pels esportistes si aquests no el portessin 

(mascaretes, guants, solucions de desinfecció) 

- Cartells informatius sobre les mesures de seguretat i higiene dels 

esportistes al fer ús de les instal·lacions per minimitzar risc de contagi. 

- Accés no permès al públic. 

- Disposar de control d’incidències en prevenció de situacions de risc i actuar 

en conseqüència. 

- Evitar la coincidència d’esportistes a la mateixa hora. 

 

Fase 2. Entrenament mitjà  (Entrenament individual i d’equip) 

Esportistes: 

- Igual que a la Fase 1 

- No compartir material, begudes, roba o altres, equipació o material. 

Entrenador: 

- Ús de mascareta i guants 

- Respectar distància de 2 metres amb els esportistes. 

Clubs / entitats esportives – (Instal·lació a l’aire lliure, baixa infraestructura): 

- Mateixes mesures que a la fase 1 

- Disposar de material de protecció pels esportistes si aquests no el 

portessin (mascaretes, guants, solucions de desinfecció). 

Clubs / entitats esportives – (Instal·lacions tancades amb infraestructura): 

- Mateixes mesures que a la fase 1 

- Aforament màxim 50% i segmentat amb torns si fos necessari. 

- Delimitar el serveis o certs espais per evitar possibles contagis. 
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- En cas d’obertura de servei de bar, cuina o màquines expenedores, 

extremar les mesures de seguretat, higiene, seguint les indicades pel 

Ministeri de Sanitat aquí. 

- En cas de fer servir vestidors, distància mínima de 6 metres entre els 

esportistes, garantint desinfecció constant d’aquests espais. 

 

Fase 3. Entrenament total de precompetició  (Entrenament individual i 

d’equip) 

Aquesta fase tindria escassa afectació pel conjunt de les disciplines aèries però 

destacar les mesures pels entrenaments de les disciplines més afectades, 

Paracaigudisme o Túnel del Vent, en espais tancats: 

- Les mateixes mesures que a les fases anteriors 

- Ampliació del nombre del esportistes  

- Presencia permesa de tècnics, auxiliars, personal de suport. 

 

Fase 4. Competició 

Pendent dels detalls que permetin esclarir les limitacions en funció de la classe 

de competició, nombre de participants i de possibilitat de públic, es detalla les 

mesures més generals que podrien perdurar en la desescalada de l’activitat i que 

caldria tenir en compte entre d’altres que vagin ampliant-se. 

Caldrà fer ús de distanciament entre les persones mínim de 2 metres i en cas de 

no poder respectar aquest distanciament es farà servir les mascaretes 

compreses segons l’annex 2. 

Disposar de solucions de desinfecció o material de protecció com mascaretes, 

guants pels participants que no en duguin o que se’ls i deteriori. 

Els participants hauran de dur els seves pròpies mascaretes, guants i solucions 

desinfectants per les mans i evitar fer ús del material que hagi de disposar 

l’organització, Club o entitat esportiva responsable. 

Evitar els moment de màxima concentració de persones, establint mesures per 

dividir la concentració de persones en franges horàries i garantir el màxim d’espai 

possible per respectar les distàncies mínimes interpersonals. 

Barcelona, 08 de maig de 2020. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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Annex 1 
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