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COMUNICAT OFICIAL FCGolf
Obertura parcial del Golf a Catalunya (Fase 1)
El dia d’avui s’ha publicat l’Ordre del Ministerio de Sanidad SND/399/2020, de 9 de maig
de 2020, per a la flexibilitat de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes
després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la
transició cap a la nova normalitat, i que regula les condicions de la pràctica de l’esport
federat en fase 1.
En referència a la pràctica de l’esport del golf federat, s’autoritza l’obertura dels clubs i
camps i instal·lacions esportives de golf a l’aire lliure, a partir del dilluns 11 de maig,
subjecte al compliment de les mesures aprovades per l’autoritat sanitària i les
limitacions establertes per l’article 41 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig;
complementades pels plans específics de seguretat, protocols i guies adaptades a
l’esport del golf, que aprovin les Administracions Públiques.
A Catalunya, aquesta Ordre s’aplica exclusivament a les unitats territorials
corresponents a les regions sanitàries de Camp de Tarragona (comarques d’Alt Camp,
Baix Camp, Conca de Barberà, Baix Penedès, Priorat i Tarragonès), Terres de l’Ebre
(comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera de l’Ebre i Terra Alta) i Alt Pirineu i Aran
(comarques d’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Cerdanya i Vall
d’Aran). Significant que a partir del pròxim dilluns 11 de maig del 2020, podran obrir les
seves instal·lacions, si així ho decideixen, els següents clubs i camps de golf* catalans:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aravell Golf & Country Club
Fontanals Golf
Real Club de Golf de Cerdaña
Club de Golf Sant Marc
Club de Golf Bonmont
Club de Golf Reus Aigüesverds
Lumine Golf Club
Golf Costa Daurada
Golf La Graiera

*Us recordem que els jugadors han d’estar en possessió de la llicència, emesa per la Real
Federación Española de Golf, i en vigor.
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Tanmateix s’estableix la llibertat de circulació de les persones dintre de cadascuna de
les tres regions sanitàries autoritzades, i esmentades anteriorment.
Amb el desig que ben aviat, i gràcies a la responsabilitat i solidaritat de tots, la pràctica
l’esport del golf sigui possible a tota Catalunya; no dubtin posar-se en contacte amb
nosaltres davant qualsevol consulta o aclariment al respecte.

Barcelona, a 9 de maig del 2020
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COMUNICADO OFICIAL FCGolf
Apertura parcial del golf en Cataluña (fase 1)
Con fecha de hoy ha sido publicada la Orden del Ministerio de Sanidad 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 la nueva normalidad, regula las condiciones de la práctica del
deporte federado en fase 1.
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 11 de
mayo, sujeto al cumplimiento de las medidas aprobadas por la autoridad sanitaria y las
limitaciones establecidas por el art. 41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo;
complementadas por los planes específicos de seguridad, protocolos y guías adaptados
al deporte del golf, que aprueben las Administraciones Públicas.
En Cataluña, esta Orden se aplica exclusivamente a las unidades territoriales
correspondientes a las regiones sanitarias de Camp de Tarragona (comarcas de Alt
Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès), Terres de
l’Ebre (comarcas de Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta) y Alt Pirineu i Aran
(comarcas de Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Cerdaña y Vall
d’Aran). Esto significa que, a partir del próximo lunes 11 de mayo del 2020, podrán abrir
sus instalaciones, si así lo deciden, los siguientes clubs y campos de golf* catalanes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aravell Golf & Country Club
Fontanals Golf
Real Club de Golf de Cerdaña
Club de Golf Sant Marc
Club de Golf Bonmont
Club de Golf Reus Aigüesverds
Lumine Golf Club
Golf Costa Daurada
Golf La Graiera

*Les recordamos que los jugadores tienen que estar en posesión de la licencia de la Real
Federación Española de Golf, y en vigor.

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

X

Asimismo, se establece la libertad de circulación de las personas dentro de cada una de
las tres regiones sanitarias autorizadas.
Con el deseo que muy pronto, y gracias a la responsabilidad y solidaridad de todos, la
práctica del deporte del golf será posible en toda Cataluña; no duden ponerse en
contacto con nosotros ante cualquier duda o aclaración al respecto.

Barcelona, 9 de mayo de 2020.
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