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Comunicat 3 / 2020 

Sobre l’activitat física no professional a l’aire lliure a partir de les 00h del 

dia 02 de maig. 

Referències:  

- 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. (https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf) 

- Orden SND /380/2020, de 30 d’abril, sobre las condiciones en las que se puede 

realizar actividad física no professional al aire libre durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2020-4767) 

- Circular núm. 6/2020 CORONAVIRUS de la FAE.  

(https://www.rfae.es/index.php/noticias/noticias/2-noticias-principales/423-circular-06-2020) 

 

Es realitza el present comunicat amb la intenció de concretar els detalls que han 

estat definits a les referencies indicades anteriorment sobre l’activitat física no 

professional a l’aire lliure per a la pràctica de l’activitat aèria esportiva.  

Des de la Federació Aèria no volem interpretar informació que no hagi estat 

indicada fins al moment per les autoritats competents, per tant, la nostra intenció 

és concretar els punts més importants en relació als aspectes a tenir en compte 

per poder realitzar els nostre esport com activitat física dintre dels paràmetres ja 

indicats. 

 

Requisits per la pràctica de l’activitat esportiva Aèria 

- Persones a partir de 14 any d’edat. 

- A l’aire lliure i de manera individual. 

- Distància mínima de seguretat de 2 metres amb altres persones. 

- Dintre del municipi on resideixi (empadronament). 

- Limitació horària establerta segons si el nombre d’habitants del municipi supera 

els 5000 hab.. 
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- Sense desplaçament amb vehicles motoritzats o transport públic al lloc on es 

realitzi l’activitat. 

- Fora de les instal·lacions esportives tancades o a l’aire lliure que queden 

recollides al Decret 463/2020 sobre el estado de alarma, al seu annex en relació 

a les instal·lacions esportives. 

- No permès per persones amb símptomes o aïllament domiciliari per diagnòstic 

de COVID-19 o les persones que hagin estat en contacte, ni persones residents 

en centres sociosanitaris de majors. 

Conclusions 

En relació als requisits mencionats per poder realitzar la practica esportiva 

d’algunes de les nostres disciplines que necessàriament hagin d’accedir a unes 

instal·lacions esportives a l’aire lliure, i aquestes hagin de romandre tancades 

com a mesura de contenció mencionades al Decret 463/2020, no es podran 

realitzar fins a nova ordre per part de les autoritats competents.  

Per tant, la resta de disciplines aèries que no precisin necessàriament de l’ús 

d’aquestes instal·lacions i amb les mesures que la norma o permeti, podran 

realitzar l’activitat complint amb els requisits indicats anteriorment. 

Es recomana disposar de la llicència federativa en format paper o digital per tal 

d’acreditar la practica de l’activitat que correspongui com a activitat esportiva en 

cas de requeriment per part dels agents de l’autoritat que realitzin funcions de 

control del compliment de les mesures de l’estat d’alarma. 

 

Barcelona 01, de maig de 2020. 

  
 

 

 

 


