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COMUNICAT OFICIAL FCGolf 

SITUACIÓ ACTUAL DE LA PRÀCTICA DEL GOLF A CATALUNYA (COVID-19) 

 
Respecte a la qüestió sobre quan podrem obrir els clubs, camps i instal·lacions de golf, i 
davant les darreres informacions i comunicacions del Gobierno de España i les opinions 
i comentaris de les diferents organitzacions i associacions del món del golf; la FCGolf 
encara no disposa d’informació fiable per poder establir la data de reobertura dels clubs 
i camps de golf a Cataluña.   

La RFEG en coordinació amb la resta d’associacions del golf i l’esport, han presentat 
aquesta setmana al Consejo Superior de Deportes (CSD), el document consensuat per a 
tot el sector i denominat: “Protocolo de Apertura del Deporte del Golf”. 

El Gobierno (Ministerio de Sanidad) va aprovar el passat 28 d’abril del 2020 el Pla de 
desescalada dividit en quatre fases, que previsiblement començarà el dia 4 de maig i 
finalitzarà el 30 de juny, i durant el mateix s’aniran aixecant progressivament les 
limitacions de l’estat d’alarma i es reiniciaran totes les activitats.  

El dia d’avui, s’ha publicat al BOE la Orden del Ministerio de Sanidad 380/2020, de 30 de 
abril, sobre les condicions en què es pot realitzar activitat física no professional a l’aire 
lliure, durant la situació actual de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, i que 
entrarà en vigor a les 0:00 hores del 2 de maig del 2020.  

El contingut de la norma habilita la realització de l’activitat física no professional a l’aire 
lliure durant la vigència de l’estat de l’alarma (esport individual que no impliqui contacte 
amb tercers), dintre del municipi i en vies i espais públics, naturals i espais verds. 
Tanmateix, i en referència a l’esport del golf, continua vigent el tancament de clubs, 
camps i instal·lacions esportives, establert pel Decreto 463/2020, de l’estat d’alarma, 
pel que no està permès ni s’habilita la pràctica de l’esport del golf.  

Si bé la previsió de data més favorable per l’obertura dels clubs, camps i instal·lacions 
de golf, seria el dia 11 de maig del 2020 (fase 1), restem a l’espera que les autoritats 
competents regulin i publiquin en els pròxims dies la normativa i protocols necessaris 
per al reinici de la pràctica esportiva federativa en general, i en especial de l’esport del 
golf, significant la reobertura dels clubs, camps i instal·lacions de golf.  
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Finalment, volem agrair especialment el suport rebut en tot moment per la RFEG, les 
associacions del golf i l’esport, la Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (UFEC).  

Amb el desig de poder comunicar-vos ben aviat la reobertura dels clubs, camps i 
instal·lacions de golf, i davant qualsevol consulta o aclariment al respecte, restem a la 
seva disposició en el següent correu electrònic: catgolf@catgolf.com 

 

 

        Barcelona, a 1 de maig del 2020. 
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