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Comunicat 5 / 2020 

Sobre la pràctica esportiva federada de menors de 14 anys i desplaçament 

amb vehicle al lloc d’entrenament dels esportistes federats, professionals 

o d’Alt Nivell. 

Referències:  

- Publicació realitzada pel Consejo Superior del Deporte (CSD) en data 06 de 

maig a la seva pagina web en format document de resposta de preguntes 

freqüents. Accedeix a la publicació aquí. 

 

Un dies després de l’entrada en vigor de la darrera 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, el conjunt de federacions i entitats 

esportives que gestionen l’esport a les corresponents CCAA, s’han plantejat 

dubtes sobre diverses qüestions que no han quedat resoltes per la pròpia Ordre 

o per les l’autoritat competents, motiu pel qual han estat interpretades de 

diferents maneres per cada organització  

A manca d’un document oficial per part de l’autoritat competent per esclarir tots 

els dubtes plantejats, el propi CSD ha publicat un document amb preguntes i 

respostes interpretant l’esmentada Ordre SND/388/2020. 

Entre les diverses qüestions que es resolen al document, volem destacar les 

següents interpretacions emeses pel CSD:  

-En referència als menors de 14 anys federats. 

  

Podran practicar a l’aire lliure de manera individual l’activitat esportiva igual que 

la resta de federats. 

https://www.csd.gob.es/es/faqs-para-deportistas-profesionales-durante-la-fase-0
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-En relació als desplaçaments dels federats, professionals o d’Alt Nivell. 

 

El CSD indica que d’acord amb les limitacions territorials  establertes per la 

Orden Ministerial SND/388/2020 es podrà utilitzar el vehicle propi per desplaçar-

se fins al lloc, per tal de desenvolupar l’activitat esportiva (respectant l’àmbit 

provincial – els esportistes professionals o D.A.N i l’ambit municipal- la resta de 

federats). 

Exceptuant noves comunicacions d’instàncies superiors que indiquin el contrari, 

es trasllada als membres de la federació els aclariments realitzat pel CSD perquè 

ho puguin tenir en consideració. 

 

Barcelona 06, de maig de 2020. 

  
 

 

 

 


