
Arran de les instruccions fetes públiques ahir pel Ministeri de Sanitat en l’Ordre SND/414/2020, de
16 de maig, en què es flexibilitzen determinades restriccions establertes en la declaració d’estat
d’alarma per a les fases 0 i 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) exposa al sector esportiu català les mesures que
afecten el desenvolupament de la pràctica esportiva a partir del proper dilluns 18 de maig en l’àmbit
professional, d’alt nivell, alt rendiment i federat.

FASE 1

Entren a la fase 1 les regions sanitàries de Lleida, Girona i Catalunya Central, així com les àrees de

gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana sud), de manera que passen a gaudi

de les prerrogatives establertes per a aquesta fase, com ja fan des de dilluns passat les regions

sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre.

Complementàriament a les directrius sobre l’obertura de Centres d’Alt Rendiment i Centres de

Tecnificació Esportiva, d’instal·lacions a l’aire lliure i de centres esportius amb cita prèvia, previstes

per a la fase 1 en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, i explicades en anteriors comunicats, l’Ordre

SND/414/2020, de 16 de maig, autoritza el següent:

Es permet la pràctica de la pesca esportiva i recreativa i l’activitat cinegètica per aquells

territoris que es troben en fase 1. El desenvolupament d’aquestes pràctiques es pot fer dins dels
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límits de la regió sanitària d’acord amb el que estableix l’Ordre 399/2020 de 9 de maig

Els esportistes d’alt rendiment català (ARC) s’equiparen als esportistes professionals i als d’alt 
nivell (DAN) pel que fa a les condicions en què poden exercir l’activitat marcades per les fases 0 
i 1 per a aquests col·lectius

Els esportistes federats podran realitzar la pràctica esportiva a l’aire lliure en l’àmbit territorial 
de la seva província, mantenint les franges horàries de 6h a 10h i de 20h a 23h en municipis de 
més de 5.000 habitants

FASE 0

La resta de territoris de Catalunya (regions sanitàries de Barcelona ciutat i les àrees metropolitanes

nord i sud) es mantenen a la fase 0 del desconfinament, però s’aixequen algunes restriccions per

avançar en la desescalada en l’àmbit esportiu, la qual cosa implica que:

Es permet l’obertura dels Centres d’Alt Rendiment i els centres de tecnificació reconeguts per

l’administració competent, en les condicions establertes pels articles 38 i 40 de l’ordre

399/2020

Els esportistes federats podran realitzar la pràctica esportiva a l’aire lliure en l’àmbit territorial 
de la seva província, mantenint les franges horàries de 6h a 10h i de 20h a 23h en municipis de 
més de 5.000 habitants

Els equips de lligues professionals poden desenvolupar entrenaments de caràcter mitjà (en

grups de màxim 10 persones) amb les condicions de seguretat i higiene que estableixen les

directrius de la fase 1 (Ordre 399/2020)

En els territoris que es mantenen en la fase 0, les instal·lacions esportives a l’aire lliure i els 
centres esportius coberts han de romandre tancats i, per tant, no s’hi podrà desenvolupar la 
pràctica esportiva

Avís legal: d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya 
permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data 
d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també 
que no es contradigui amb una llicència específica.
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