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MODIFICACIONS EN FASE 1 
DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN MUNTANYA  

 

 
El 16 de maig es v a publicar l'Ordre SND/414/2020 que acorda 

determinades mesures de flexibilització per a la Fase 2, i que entren en v igor el 
18 de maig. La Comunitat Valenciana, des del 18 de maig, té a totes les seues 
províncies en Fase 1, no en Fase 2. 

 
Aquesta nov a Ordre del Ministeri de Sanitat també modifica alguns 

aspectes de l'activ itat esportiv a federada: 
 
 Modificació de l'Ordre SND/388/2020 que regula l'esport federat 

per a les Fases 0 i 1: 
 
o S'inclou en el grup d'esportistes professionals i esportistes 

qualificats d'alt niv ell als d'alt rendiment de les comunitats 

autònomes. 
o Per a la resta de federats que no són del grup anterior, es 

permet realitzar els entrenaments dins dels límits de la 
província en la qual tinguen la seua residència. Les franges 
horàries continuen sent les mateixes (entre les 6.00 hores i les 

10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores), podent 
entrenar-se dues v egades al dia. 

o Les comunitats autònomes i ciutats autònomes podran ara 
modificar els horaris de l 'esport federat i no federat, podent 

acordar que les franges horàries comencen fins a dues hores 
abans i acaben fins a dues hores després, sempre que no 
s'incremente la duració total d'aquestes franges. 

 

Aquesta modificació entra en v igor a partir del pròxim dilluns 18 de maig, 
per a tots els territoris que estiguen en Fases 0 i 1. 

 
Per desgràcia, en Fases 0 i 1, es mantenen les limitacions que l'esport siga 

individual, i que la franja horària de referència per a practicar activ itats 
esportiv es és la del municipi de residència, i no la del municipi de destinació. 

 
En les instal·lacions esportiv es a l'aire ll iure, gestionades amb cita prèv ia i 

per torns, el l ímit per a federats continua sent el prov incial, i la pràctica 
esportiv a serà indiv idual, excepte excepcions. 

 
 Nov a regulació de l'esport federat per a territoris de la Fase 2: 

 
o Aquest Orde regula per a la Fase 2 que les persones de fins a 

70 anys podran realitzar l'activitat física no professional a l'aire 
ll iure en qualsevol franja horària a excepció de la compresa 
per als majors (10.00 hores a 12.00 hores i de 19.00 hores a 
20.00 hores), sent el l ímit municipal per a no federats i 
prov incial per a federats. 
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o Els esportistes federats majors de 70 anys han de practicar la 

seua activ itat esportiva en la franja horària reservada a aquest 
rang d'edat, és a dir, de 10.00 hores a 12.00 hores i de 19.00 
hores a 20.00 hores. 

 
Des de la FEMECV i la FEDME veníem sol·licitant una modificació de les 

mesures adoptades inicialment quant a la lliure circulació di ns de cada 
província durant la Fase 1; ateses en part les nostres demandes, volem mostrar 
el nostre agraïment per la seua labor al Consell Superior d'Esports i a la Direcció 
General d'Esports de la Generalitat Valenciana, amb els qui treballem de 
manera àrdua durant tot aquest període per a tractar de millorar les condicions 
dels nostres federats. 

 
No obstant això, des de la FEMECV continuem treballant perquè, 

almenys des de la Fase 2, puguem realitzar activitats de muntanya en grups 
reduïts. 

 
Continuem instant a tot el col·lectiu muntanyenc a continuar acatant 

estrictament les normes, mostrar una actitud cívica concorde a les 
circumstàncies, complir les mesures de seguretat en les activ itats de 

muntanya amb sentit comú i responsabilitat, i ser pacients amb aquelles 
activitats de muntanya a les quals hàgem de renunciar per prohibicions 
legals temporals o per raons de seguretat. Finalment, agraïm la col·laboració 
i l'exemple que estan mostrant. 
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