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Comunicat 15 / 2020 

Exempcions de requisits en l’àmbit de les llicències, habilitacions i certificats de 

pilots de aeronaus ultralleugeres pels motius de la situació de crisi sanitària. 

 

Referències:  

- Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito 

de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Descarrega’l aquí. 

 

 

Es concedeixen exempcions de compliment de requisits aplicables a les llicències, 

habilitacions i certificats emesos per AESA. 

 

Validesa dels exàmens teòrics. 

 

La validesa de l'examen teòric de 24 mesos s'estén durant la durada de l'estat d'alarma 

fins a dos mesos després de la finalització d’aquesta, els sol·licitants per a una llicència 

de pilot ultralleugera o sol·licitants d'un grau d'instructor que han superat la prova de 

coneixements teòrics després 14 de març de 2018 2019. 

 

Validesa de les classificacions inserides en la llicència d'ultralleuger. 

 

Els pilots que tinguin un rècord de vol de 4 hores o un certificat emès per una escola de 

vol d'ultralleuger en la liquidació pertinent en els divuit mesos anteriors a la finalització 

del període regular de validesa de la titulació s'estendrà a la validesa de dos anys de les 

titulacions inserides en les llicències ultralleugers durant la vigència de l'alarma fins a 

dos mesos després de la finalització d’aquesta, sempre que siguin vàlides a partir del 

14 de març de 2020 i el seu període de validesa ordinari expirat abans del 14 de 

setembre de 2020. 

 

Validesa dels certificats d'examinador. 

 

La validesa de tres anys del certificat de l'examinador s'estén durant la vigència de l'estat 

de l'alarma fins a dos mesos després de la finalització d’aquest, sempre que siguin 

vàlides a partir del 14 de març de 2020 i el seu període de validesa ordinari expirat abans 

del 14 de setembre de 2020. 

 

 

Barcelona 31, de maig de 2020. 

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5468-consolidado.pdf

