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Comunicat 4 / 2020 

Sobre les condicions per la pràctica esportiva del esportistes 

professionals o d’alt nivell, federats i lligues professionals. 

 

Referències:  

- Comunicat 3 / 2020  Condicions sobre l’activitat física no professional a partir 

del dia 02 de maig. 

https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/05/Comunicat-3-2020-

Condicions-sobre-lactivitat-f%C3%ADsica-no-professional.pdf 

- Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones 

para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura 

de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

- Orden SND /380/2020, del 03 maig, 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 COVID19. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4767 

- Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 

laboral especial de los deportistas profesionales. 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2018-09/065.pdf 

 

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

estat definits a les mesures indicades a la nova Ordre SND/388/2020 sobre 

l’activitat esportiva professional i federada. 

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. 
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Noves condicions per la pràctica de l’activitat esportiva aèria dels esportistes 

professionals o d’alt nivell, federats i lligues professionals. 

 

 

 

Consideracions 

En relació a la consideració d’esportista professional que ve definida pel real 

decret 1006/1985, de 26 de junio, i per la propia ordre referenciada 

SND/388/2020, de 3 de mayo, es vol concretar que l’activitat que es vol recuperar 

en aquesta fase seria la practica esportiva com a entrenament per la posterior 

participació en competicions. Per tant, aquests esportistes professionals, tenen 

una relació contractual amb un Club o entitat esportiva, per la qual altres 

professionals de l’esport no estarien inclosos en aquesta fase, excepte els 

entrenadors que podrien ser presents als entrenaments. 

La condició d’esportista d’Alt Nivell serà considerada pel Consejo Superior del 

Deporte (CSD). 

La durada de la condició d’esportista d’Alt Nivell pel CSD és de cinc anys des de 

la publicació al BOE.  

La llista d’esportistes considerats d’Alt Nivell (AN) és publicada semestralment, 

al juny i al desembre.  

El llistat d’esportistes considerats de AN que mantinguin la condició per part de 

la CSD, i que necessitin justificar la seva condició en el moment que siguin 
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requerits per fer-ho, podran obtenir el document de resolució amb la publicació 

al BOE al següent enllaç aquí.  

Al llistat publicat pel CSD al BOE reflexa el total d’esportistes amb aquesta 

condició amb dades com DNI, nom i cognoms i a l’especialitat federada 

corresponent. 

Per acreditar la condició d’esportista de AN serà suficient la llicència federativa 

o certificat emès per la federació corresponent. 

En cas que l’esportista amb la condició de AN no disposí del corresponent 

certificat o acreditació de l’organisme corresponent, podrà posar-se en contacte 

amb la Federació Aèria que li correspongui per tal sol·licitar l’esmentat certificat. 

Conclusions 

Continuen les restriccions per l’ús motoritzat o de transport públic per realitzar el 

desplaçament fins al lloc on es realitzi l’activitat física o entrenament. 

Els esportistes federats podran realitzar la pràctica esportiva fins a dos cops al 

dia. 

Les nostres modalitats aèries no disposen de lligues professionals, per tant, els 

esportistes no podran fer ús de les instal·lacions dels seus Clubs o societats 

anònimes esportives. 

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 ho permeti, podran 

realitzar l’activitat complint amb els requisits indicats anteriorment. 

Es recomana disposar de la llicència federativa, i/o acreditació esportista AN 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 03, de maig de 2020.  

https://www.csd.gob.es/es/alta-competicion/deporte-de-alto-nivel-y-alto-rendimiento/deportistas-de-alto-nivel-y-alto-rendimiento/deportistas-de-alto-4

