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València, 4 de maig de 2020 
Estimats/des amics/gues 

Després de la publicació en BOE de l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual 
s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i 
l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat, procedim a ampliar 
la circular 08/2020 que ja us enviem. 

En aquesta nova ordre que us incloem al costat d'aquesta circular s'instrueixen dades 
específiques per a: 

- Esportistes federats - Article 9.
- Esportistes professionals i DONEN - Article 8.

També us incloem un document emés pel CSD amb el Decàleg de recomanacions per a 
esportistes professionals i federats. 

Volem tornar a insistir-vos que adopteu totes les mesures higieniques-sanitàries adequades en 
les circumstàncies actuals i que abans d'efectuar qualsevol activitat durant aquesta fase o les 
següents consulteu amb Policia local / Guàrdia Civil la seua interpretació de les ordenes que 
s'emeten. 

Rebeu una cordial salutació 

CIRCULAR 09/2020 – Ampliació Circular 08/2020 
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ORDRE SND/388/2020

Efectiva des del 04/05/2020 – 00.00 hores i fins a la finalització de l'estat d'alarma 

Esportistes professionals i 

esportistes d'alt nivell 
Articule 8 

Altres esportista 

federats Articule 9 

Activitat Entrenaments individuals Entrenaments individuals 

On? 

A l'aire lliure. Dins de la província en la 
qual residisca l'esportista. 
Accés, de resultar necessari, a 
aquells espais naturals en els quals 
hagen de desenvolupar la seua 
activitat esportiva, com a mar, rius, o 
embassaments, entre altres. 

A l'aire lliure. Dins del terme 
municipal en el qual 
residisca l'esportista. 

Accés, de resultar necessari, 
a aquells espais naturals en 
els quals hagen de 
desenvolupar la seua 
activitat esportiva, com a 
mar,rius, o embassaments, 
entre altres. 

Duració i 
Horaris 

Els necessaris per al manteniment 
adequat de la forma esportiva. 
Sense límit. 

Dues vegades al dia, entre 
les 6.00 a 10.00 hores i 
entre les 20.00 a 23.00 
hores. 

Acompanyants i 
entrenador/ 

Persona que exercisca la labor 
d'entrenador, sempre que resulte 
necessari i mantinga les mesures de 
distanciament social i higiene per a 
previndre el contagi del COVID-19 
indicades per les autoritats 
sanitàries. 

No es permet la presència 
d'entrenadors/as o un altre 
tipus de personal auxiliar 
durant l'entrenament. 

Equipaments 
Podran utilitzar-se els implements 
esportius i equipament necessari 

Podran utilitzar-se els 
implements esportius i 
equipament necessari 

Acreditació Llicència nacional o certificat del CSD 
d'Esportista d'Alt Nivell 

La llicència federativa. 


