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COMUNICAT OFICIAL FCGolf 
Obertura del Golf a la Regió Sanitària Barcelona  

 
 
Amb data d’avui s’ha publicat en el BOE de l’Ordre del Ministerio de Sanidad 
SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor 
gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en aplicació del Pla per a la transició 
cap a una nova normalitat.  
 
D’acord amb el que es disposa per l’art.3, que modifica l’Ordre SND 399/2020, de 9 de 
maig (fase 1), es modifica l’Annex referent a les unitats territorials autoritzades a entrar 
en fase 1, incloent-hi la Regió Sanitària Barcelona.  
 
En referència a la pràctica de l’esport del golf federat, s’autoritza l’obertura dels clubs, 
camps i instal·lacions esportives de golf a l’aire lliure, a partir del dilluns 25 de maig de 
2020, en una unitat territorial de la Regió Sanitària Barcelona, subjecte al compliment 
de:  l’Ordre SND 399/2020 (9 de maig de 2020), el Protocol d’obertura de l’Esport del 
Golf del “Instituto para la Calidad Turística Española” (ICTE), les Regles Locals Covid-19 
aprovades per la RFEG i els protocols interns aprovats pels clubs i camps de golf.  
 
D’acord amb el que es disposa per l’art. 1 (annex 1), del decret 10/2013, de 3 de gener, 
de la Generalitat de Catalunya, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors 
sanitaris del Servei Català de la Salut, la Regió Sanitària Barcelona està formada per:  
 
 Àmbit Metropolità Nord: Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Occidental i Vallès 

Oriental. 
 

 Àmbit Metropolità Sud: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf o Barcelonès Sud. 
 
 Barcelona Ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardò, Les Corts, Nou 

Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants- Montjuïc i Sarrià- Sant Gervasi.  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:catgolf@catgolf.com
http://www.catgolf.com/


Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com 

 

 

 
 
Això significa que a partir del pròxim dilluns 25 de maig de 2020, podran obrir les seves 
instal·lacions, si així ho decideixen, els següents clubs i camps de golf*catalans:  
 

• Golf Sant Vicenç de Montalt 
• Club de Golf Llavaneras 
• Golf La Roca 
• Club de Golf Vallromanes 
• Escola de Golf HCP1 
• Golf La Garriga Rosanes 
• Golf de Caldes 
• Camp de Golf Municipal Matadepera 
• Real Club de Golf El Prat 
• El Vallès Golf 
• Club de Golf Sant Cugat 
• Club de Golf Barcelona 
• Can Cuyàs Golf 

 
*Us recordem que els jugadors han d’estar en possessió de la llicència, emesa per la Real 
Federación Española de Golf, i en vigor. 
 
Així mateix, s’estableix la llibertat de circulació de les persones dintre de la Regió 
Sanitària Barcelona, que és la unitat territorial autoritzada.  
 
Amb aquest comunicat, i amb gran satisfacció per a tots, podem dir que el golf torna a 
estar viu, arreu del territori català. Ara ja podem tornar a gaudir del nostre esport però 
sempre amb responsabilitat, seguretat, prudència i solidaritat; i en especials, cap a tots 
els que han seguit cuidant dels nostres clubs i camps en les darreres setmanes.  
 
 
 

 
 
 
Barcelona, a 23 de maig del 2020 
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COMUNICADO OFICIAL FCGolf 
Apertura del golf en la Región Sanitaria Barcelona 

 
 
 
Con fecha de hoy se ha publicado en el BOE la Orden del Ministerio de Sanidad 
SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 en aplicación del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 3, que modifica la Orden SND 399/2020, de 9 de 
mayo (fase 1), se modifica el Anexo referente a las unidades territoriales autorizadas a 
entrar en fase 1, incluyendo la Región Sanitaria Barcelona. 
 
En cuanto a la práctica del deporte del golf federado, se autoriza la apertura de los clubes, 
campos e instalaciones deportivas de golf al aire libre, a partir del lunes 25 de mayo de 
2020, en la unidad territorial de la Región Sanitaria Barcelona, sujeto al cumplimiento de 
la Orden SND 399/2020, de 9 de mayo, el Protocolo de apertura del deporte del golf del 
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), las Reglas locales Covid-19 aprobadas 
por la RFEG y los Protocolos internos aprobados por los clubes y campos de golf. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 1 (anexo 1), del Decreto 10/2013, de 3 de enero, 
de la Generalitat de Catalunya, de delimitación de las regiones sanitarias y de los sectores 
sanitarios del Servicio Catalán de la Salud, la Región Sanitaria Barcelona está compuesta 
por: 
 

• Àmbit Metropolità Nord: Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Occidental y Vallès 
Oriental. 
 

• Àmbit Metropolità Sud: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf y Barcelonès Sud. 
 

• Barcelona Ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou 
Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc y Sarrià-Sant Gervasi. 
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Esto significa que, a partir del próximo lunes 25 de mayo de 2020, podrán abrir sus 
instalaciones, si así lo deciden, los siguientes clubes y campos de golf* catalanes: 
 
 

• Golf Sant Vicenç de Montalt 
• Club de Golf Llavaneras 
• Golf La Roca 
• Club de Golf Vallromanes 
• Escola de Golf HCP1 
• Golf La Garriga Rosanes 
• Golf de Caldes 
• Camp de Golf Municipal Matadepera 
• Real Club de Golf El Prat 
• El Valles Golf 
• Club de Golf Sant Cugat 
• Club de Golf Barcelona 
• Can Cuyás Golf 

 
 
 
*Les recordamos que los jugadores tienen que estar en posesión y en vigor, de la licencia 
federativa de la Real Federación Española de Golf 
 
Asimismo, se establece la libertad de circulación de las personas dentro de la Región 
Sanitaria Barcelona, que es la unidad territorial autorizada. 
 
Con el este comunicado, y con gran satisfacción para todos, podemos decir que el golf 
vuelve a estar vivo en todo el territorio catalán. Ahora ya podemos volver a disfrutar de 
nuestro deporte, pero siempre con responsabilidad, seguridad, prudencia y solidaridad; y 
en especial, hacia todos los que han seguido cuidando de nuestros clubs y campos en las 
últimas semanas.  
 
 

           Barcelona, 23 de mayo de 2020 
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