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Comunicat 7 / 2020 

Pla per a la transició cap a una nova normalitat – Fase 1 
 
Referències: 

- Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar 
en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para 
garantizar una movilidad segura. Descarrega’l aquí. 
 
- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Descarrega’l aquí. 

- Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. Descarrega’l aquí. 

- Mesures de seguretat i condicions generals de la Secretaria General d’Esports i 

l’Activitat Física. Descarrega’l aquí. 

- Comunicat 6 / 2020 Sobre el Protocol bàsic d’actuació per la tornada als entrenaments. 

Descarrega’l aquí. 

 

Amb l’entrada en vigor de la nova ordre referenciada SND/399/2020, de 9 de mayo, es 

pretén flexibilitzar determinades mesures per a determinades zones sanitàries. Establint 

amb quines condicions es podran realitzar les activitats i amb quines mesures d’aplicació 

a partir de l’11 de maig (fase 1 del pla per a la transició cap a una nova normalitat). 

A Catalunya, les regions sanitàries en què s’aplicaran aquestes noves mesures són el 

Camp de Tarragona, l’Alt Pirineu i Aran, i les Terres de l’Ebre. (Podeu consultar els 

municipis de les Regions sanitàries per ABS de Residència i nombre de població aquí) 

En aquest comunicat, ens centrarem principalment en les mesures d’aplicació que 

afecten els entrenaments dels esportistes federats.  

A efectes d’aquesta fase, i per l’àmbit professional o d’Alt Nivell, només es descriuen els 

entrenaments en Centres d’Alt Rendiment o centres de Tecnificació, en els quals la 

nostra Federació, no hi està integrada. Tot i això, si teniu qüestions concretes i que 

afectin als esportistes d’Alt Nivell, podeu posar-vos directament en contacte amb les 

nostres oficines per tal de resoldre qualsevol qüestió al respecte. 

La llibertat de circulació d’aquesta fase, permet que els residents de les regions 

sanitàries especificades, puguin desplaçar-se dintre d’aquesta.  

https://boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.csd.gob.es/es/faqs-para-deportistas-profesionales-durante-la-fase-0
https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/05/SGE_PROTOCOL_GENERAL_MESURES.pdf
https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/05/Comunicat-6-2020-Protocol-bàsic-dactuació-de-tornada-als-entrenaments.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/registres_catalegs/documents/poblacio-referencia.pdf
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Segons interpretació dels CSD la limitació horària pels esportistes federats serà la 

mateixa que en la fase 0, i sense limitació per als municipis de menys de 5000 

habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, detallem el quadre resum per l’aplicació de mesures que s’han de dur a 

terme en els entrenaments a les instal·lacions esportives:  
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S’estableixen per tant, una sèrie de mesures de seguretat que afecten tant els 
esportistes d’entrenaments a l’aire lliure, com per els que utilitzen les instal·lacions 
esportives i als responsables d’aquestes.  

Aquestes mesures també les teniu detallades de manera resumida al Comunicat 6 i al 

document referenciat de la SGE sobre mesures de seguretat i condicions generals, al 

qual també podeu accedir des del present comunicat. 

Respecte a l’ordre referenciada TMA/400/2020, de 9 de mayo, publicada en data 10 de 

maig, s’especifica el següent: 

Sobre activitats d’oci o “recreo” esbarjo amb embarcacions o aeronaus com a turisme 

actiu y naturalesa (Activitats culturals i d’oci). 

- Tots aquells territoris que mantinguin la FASE 0 o de preparació per la desescalada: 

NO podran navegar o volar per oci en embarcacions o aeronaus sense motor, 

exceptuant que es faci de manera esportiva i de forma individual com una activitat física. 

La persona que dugui a terme aquesta activitat, haurà de residir en el mateix municipi 
on es trobi l’aeronau, aquesta persona també podrà realitzar comprovacions de 
seguretat i manteniment de l’aeronau, o bé una persona que realitzi aquestes tasques. 
 
- Els territoris que progressin a la FASE I o inicial de desescalada: 

A més a més de les accions anteriorment mencionades, es permetrà la circulació per 

dins del sector sanitari o delimitació determinada per l’article 3 del RD 514/2020 del 8 

de Maig, respectant les normes preestablertes d’espais aeris i altres delimitacions 

territorials. 

Les activitats de turisme actiu i de naturalesa només es podrà realitzar per grups limitats 
(les empreses han d’estar enregistrades com a tal a l’administració corresponent) i la 
podran realitzar les persones que tinguin el seu domicili en la mateixa província o ciutat 
autònoma en què es trobi estacionada l’aeronau, sense superar el 50% de persones 
autoritzades per l’aeronau, o 100% si es tracten de persones que convisquin al mateix 
domicili, sense en cap cas excedir el nombre màxim de 10 persones. 

En la consideració d’activitats de prestació de serveis podran llogar aeronaus de 
d’esbarjo per persones que resideixin a la mateixa província, illa o ciutat autònoma on 
es trobi l’empresa de lloguer (Aeroclubs).  

 

Consideracions 

Els entrenaments fora de les instal·lacions esportives, s’han de realitzar en la franja 

horària indicada.  
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Si l’entrenament es realitza en municipis inferiors a 5000 habitants, l’horari establert serà 

de les 06:00 a les 23:00 hores. 

Un esportista que pertanyi a una de les regions sanitàries especificades podrà realitzar 

aquest entrenament sense limitació horària en municipis inferiors a 5000 habitants de la 

mateixa regió sanitària. 

La Generalitat de Catalunya podrà avançar o endarrerir les franges horàries indicades, 

pels entrenaments en els horaris estipulats, respectant la durada màxima de la franja ja 

establerta. 

A l’Ordre referenciada TMA/400/2020, de 9 de mayo, es modifica l’art. 2 de la l’Orde 

TMA/384/2020, de 3 de mayo, sobre les condicions d’ocupació als vehicles de transport 

terrestre, essent la següent:  

- En transports privat particular i privats complementaris de persones amb vehicles de 

fins a nou places inclòs el conductor, quan no totes convisquin al mateix domicili, podran 

ser ocupades dos places per filera de seients, sempre que utilitzin mascareta i respectin 

la màxima distància possible entre els ocupants. 

En relació a les activitats de “turisme actiu” i de naturalesa que es permeten realitzar a 

la nova ordre SND/399/2020, aquestes podran ser activitats per grups de fins a 10 

persones, sempre que les empreses estiguin enregistrades com a tal a l’administració 

corresponent. Queda pendent de resposta per part de l’administració que regula 

l’activitat fisicoesportiva al medi natural (CCE) aquesta vinculació a Catalunya, la 

denominació com empreses de “Turismo Activo” que en altres CCAA estan regulades 

pels departaments administratius dependents de Turisme sota aquesta denominació. 

Les mesures de seguretat que cal tenir compte per cada tipus d’activitat ja ve establert 

al Comunicat 6 així com als documents referenciats que han estat publicats fins al 

moment. 

Algunes administracions autonòmiques/òrgans locals han fet interpretacions molt més 

restrictives/contradictòries del que consta al BOE i documents oficials publicats. S’han 

realitzat les corresponents gestions/consultes amb els òrgans oficials per tal d’aclarir-

ho. En cas que es rebin contestacions rellevants que afectin a l’activitat federativa 

s’emetran els corresponents comunicats. 

 

Barcelona 11, de maig de 2020. 

  
 

 

 

https://federacioaeria.cat/comunicat-6-2020-protocol-basic-dactuacio/
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