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Comunicat 17 / 2020 

Progressió a fase 2 i 3 de les regions sanitàries. Flexibilització en l’activitat 

esportiva. 

 

Referències:  

- Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el 

fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las 

unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. 

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. 

- 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. 

- 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. 

 

 

Progressió a Fase 2 

 

Regió sanitària de Lleida i Regió sanitària de Barcelona. 
 
Condicions per a la practica esportiva indicades als Comunicats 13 i 14.  
 

 

Progressió a Fase 3 

 

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

 

Condicions per a la pràctica esportiva indicades als Comunicats 13 i 14.  

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5795
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/06/Comunicat-14-2020-Progressi%C3%B3-de-fase-regi%C3%B3-sanit%C3%A0ria-Central-Girona-i-%C3%A0rees-del-Garraf-i-Alt-Pend%C3%A8s-a-fase-2.pdf
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
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Celebració d’espectacles i activitats esportives 

 

Es poden realitzar competicions esportives a l’aire lliure o en instal·lacions esportives 

tant obertes com tancades. En qualsevol cas, aquests esdeveniments esportius hauran 

de fer-se sense públic i a porta tancada, i donant compliment a les mesures de seguretat 

i higiene que estableixin les autoritats competents. 

 

Flexibilització de mesures per a la reobertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure, 

tancades i centres esportius 

 

- Es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a 20 persones sense contacte 

físic a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, sempre que no se superi el 50 per cent 

de l’aforament màxim permès. S’haurà de complir amb el règim d’accés, torns i neteja 

establert en l’article 41 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig. Tot i això, es permet 

que l’esportista vagi acompanyat d’una persona diferent al seu entrenador. 

 

- Es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones sense contacte físic a 

les instal·lacions i centres esportius coberts, sempre que no se superi el 50 per cent de 

l’aforament màxim permès. S’haurà de complir amb el règim d’accés, torns i neteja 

establert en l’article 42 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig. Tot i això, es permet 

que l’esportista vagi acompanyat d’una persona diferent al seu entrenador. 

 

- No caldrà demanar cita prèvia per fer activitat en les instal·lacions a l’aire lliure, 

tancades i centres esportius. Es podran usar vestidors i les zones de dutxes, seguint les 

condicions establertes per les autoritats competents, i en la mesura del possible 

s’hauran de mantenir els dos metres de distància de seguretat durant la pràctica 

esportiva. 

 

 

 

Barcelona 7, de juny de 2020. 

  


