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 Comunicat 14 / 2020 

Progressió de fase Regió Sanitària Central, Girona i àrees de Garraf i Alt Penedès 

a Fase 2, flexibilització de certes restriccions en la transició del pla de 

desconfinament. 

 

Referències:  

- Comunicat 13 / 2020, Canvis de fase a les regions sanitàries de Catalunya a Fase 1 i 

Fase 2, flexibilització de certes restriccions en la transició del pla de desconfinament. 

Descarrega’l aquí. 

- Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Descarrega’l aquí. 

- Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  
Descarrega’l aquí. 

- 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. 

Descarrega’l aquí. 

 - Orden SND /380/2020, de 30 d’abril, sobre las condiciones en las que se puede 

realizar actividad física no professional al aire libre durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Descarrega’l aquí. 

 

Fase 2 

Accedirien les regions sanitàries de Catalunya Central, Girona i les àrees del 

Garraf i Alt Penedès de la regió sanitària de Barcelona. 

Podeu consultar els municipis de les Regions sanitàries per ABS de Residència i nombre 

de població aquí. 

La circulació per a la pràctica esportiva queda limitada a la Regió Sanitaria de 

residència pels esportistes Federats. 

Les zones del Garraf i Alt Penedès, tot i que progressin a Fase 2, continuarien incloses 

a la Regió Sanitaria de Barcelona a efectes de mobilitat.  

https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/05/Comunicat-13-2020-Flexibilitzaci%C3%B3-daplicaci%C3%B3-de-la-fases-1-i-fase-2.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5088-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4911-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4767-consolidado.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/registres_catalegs/documents/poblacio-referencia.pdf
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Es permet obertura d’instal·lacions esportives cobertes, independentment que es 

trobin dins d’un recinte tancat o obert.  

Respecte a les instal·lacions esportives a l’aire lliure igual que a la Fase 1. 

Límit màxim d’aforament a les instal·lacions esportives, 30 %. 

L’activitat realitzada a l’aire lliure, fora d’unes instal·lacions esportives, es podrà realitzar 

en qualsevol horari excepte en horaris destinats per persones de més de 70 anys de 

10h a 12 h i de 19h a 20h en aquells municipis superiors als 10.000 hab., i sense limitació 

horària en municipis inferiors als 10.000 hab.  

La pràctica esportiva a l’aire lliure per les persones no federades queda delimitat al 
municipi de residència fins a 1 km del lloc de residència, i de fins a 5 km per aquells 
municipis inferiors a 10.000 habitants, (Orde SND /380/2020). 
 
Es permet la formació federativa (escoles), respectant les mesures establertes de 

prevenció i higiene, així com els límits d’aforament entre d’altres. 

 

Barcelona 31, de maig de 2020. 

  

 

 

 

 


