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Comunicat 16 / 2020 

Respecte a la represa de l’activitat de formació aeronàutica a la fase 2. 

Referències:  

- Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar 

en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia 

de servicios aéreos y marítimos. 

Descarrega’l aquí. 

 

- Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

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

en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Descarrega’l aquí. 

 

- 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. 

 

 

En relació a la represa de l’activitat educativa contemplada en la fase 2 mitjançant l’ordre 

SND 414 i la nova ordre SND 487 referenciades, i en l’àmbit de l’aviació civil, es 

condiciona la represa de l’activitat dels centres de formació aeronàutics així com els vols 

d’instrucció complint amb les mesures indicades en l’article 50 de la SND 414, essent 

aquestes: 

 

- Poden facilitar la represa de la seva activitat presencial, sempre que NO 

s'excedeixi 1/3 part de la seva capacitat. També haurien de prioritzar, sempre 

que sigui possible, les modalitats de distància i formació telemàtica. 

 

- S'aplicaran les mesures d'higiene i prevenció previstes pels establiments 

minoristes i locals de l'article 13.  

 

- Els centres educatius i de formació estaran a disposició del públic, i en tot cas a 

l'entrada del centre, dispensadors de gels o desinfectant amb activitat viricida. 

 

- En el cas de classes pràctiques, l'ús de màscares en el vehicle (aeronaus) en 

pràctiques tant per part del professor com per part de l'estudiant o estudiants, 

seran obligatòries. A més, el vehicle (aeronau) de pràctiques ha de ser netejat i 

desinfectat abans i després del seu ús de cada alumne, posant especial atenció 

als elements comunament utilitzats i al control del vehicle (aeronau), així com 

realitzant la seva posterior ventilació d'acord amb l'article 6. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5567
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5088-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
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En relació als vols d’instrucció, s’haurà d’extremar la higiene i respectar la màxima 
separació interpersonal possible així com les instruccions, recomanacions i material guia 
adoptat per l'Agència Europea de seguretat aèria (EASA) o qualsevol altre material 
complementari que es pugui desenvolupar, així com els establerts en cada cas per les 
autoritats competents, per tal de protegir tant a l'instructor com als alumnes. 
 
Els vols d’instrucció, tant d’enlairament com l’aterratge s’hauran de realitzar en l'àmbit 

de la unitat territorial en la que es troba ubicada l'escola, sempre que es mantingui la 

restricció del moviment lliure entre unitats territorials. 

 

En relació a les activitats recreatives i de turisme actiu en matèria d’aviació civil, es podrà 

realitzar amb un màxim de 20 persones contant el pilot. Cal tenir en compte les mesures 

establertes a l’article 7.2 a) l’ordre TMA 400 referenciada, respecte a la mobilitat 

d’aquestes persones, la qual queda limitada a la de la pròpia regió sanitària on es trobi 

l’aeronau, respecte a l’ocupació de l’aeronau, NO podrà superar el 50 % de les places 

d’aquesta si els ocupants NO són convivents. 

 

 

Consideracions 

 

En aeronaus biplaça, l’ocupació podrà ser del 100% en l’activitat d’instrucció. 

En activitats comercials, recreatives o d’oci l’ocupació de les aeronaus només podran 

ser del 50% per aquelles persones no convivents. 

 

En la línia de les mesures de flexibilització a la fase 2 i les aquí descrites respecte a la 

formació aeronàutica, i valorant que les autoritats sanitàries no concretaran respecte de 

certes activitats esportives aèries, es considera que l’activitat d’instrucció a la disciplina 

aèria de Túnel del Vent estaria permesa evitant el contacte físic o evitant aquest amb 

mesures. 

 

 

 

Barcelona 5, de juny de 2020. 

  


