ACREDITACIONS ESPORTISTES D’ALT RENDIMENT (DAR)
L’Orde SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit estatal,
establides per l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
(BOE 130 de 9/05/2020) estableix mesures per a la pràctica esportiva en diferents nivells, entre ells per als
esportistes qualificats d'Alt Rendiment (DAR), especialment en els seus articles 38 i 41.
D'altra banda, a la Comunitat Valenciana, el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de
suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana
(DOGV 8784 de 08/04/2020), estableix dins dels nivells de protecció a persones esportistes que aquelles
incloses en la llista d'esportistes d'elit alta competició de la Comunitat Valenciana tenen la consideració
d'esportistes d'alt rendiment en els termes establits en l’article 2.3, paràgraf c) del Reial decret 971/2007. Els
esportistes qualificats de Nivell A i de Nivell B són equivalents a esportistes d'Alt Rendiment (DAR).
Per tant, i a l'efecte d'acreditar la condició d'esportista d'Alt Rendiment, en relació amb el que s'estableix per
regular la progressiva tornada a l'activitat esportiva, s'atendrà a la següent indicació:
La condició d'esportista d'Alt Rendiment s'acreditarà, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la
llista publicada en el DOGV en la qual s'inclou a la persona esportista com a esportista d'elit de
Nivell A o esportista d'elit de nivell B, sempre de Llistes publicades des del 2018 (any inclós), i la
llicència federativa en vigor.

_______________________________________________________________________
Normativa aplicable de referència;
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad (BOE 130 de 9/05/2020), especialment articles 38 i 41.
Decret 39/2020
Addicional Primera. Compatibilitat amb la consideració d'esportista d'alt rendiment .
Les persones incloses en la llista d'esportistes d'elit alta competició de la Comunitat Valenciana tenen la consideració
d'esportistes d'alt rendiment en els termes establits en l'article 2.3,paràgraf c) del Reial decret 971/2007, o normativa
que el substituïsca.
Addicional segona. Efectes de les llistes.
Les llistes publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana seran el mitjà d'acreditació de les qualificacions
establides en el present decret en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Transitòria Única. Esportistes d'elit qualificats amb anterioritat a aquest decret
Les persones incloses en llistes d'esportistes d'elit publicades amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret
mantindran la seua condició.
Les persones qualificades com a esportistes d'elit Nivell A i Nivell B en aplicació del Decret 13/2006, de 20 de gener, del
Consell, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, seran equivalents a les persones esportistes d'elit alta
competició regulades en el present decret.

