FAIG SABER:
Que en compliment de la normativa vigent en matèria de COVID-19, i en aplicació de la Resolució de 3 de juny de
2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, publicada en el DOGV núm. 9100 de 4 de juny de 2021, per
la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 8 de juny de 2021 i el 30 de juny de 2021.
Les resolucions dictades anteriorment per l’autoritat sanitària ha posat l’accent en la lluita contra la pandèmia, en el
compromís individual i en un comportament social de cautela i autoprotecció assentant en el manteniment de grups de
convivència habitual i minimitzant els contactes social diaris, adoptant mesures de reducció d’aforaments amb la
finalitat de evitar l’increment i la multiplicació de possibles cadenes de transmissió de la malaltia.
La situació epidemiològica a la Comunitat Valenciana ha evolucionat favorablement, si bé es manté en nivell d’alerta 1
o risc baix.
Aixó evidència i revela que les mesures adoptades han sigut i estan sent eficaces, i ens impulsa a seguir amb la
desescalada progresiva iniciada, presidida per criteris de prudència i proporcionalitat.
Les mesures adoptades i que es volen mantindre amb una certa adequació a l’actual situació, es continuen considerant
necessàries fins que el procés de vacunació arribe a un percentatge major de la població.
El risc persisteix i, atés que l’únic instrument eficaç davant la pandèmia, fins que no s’aconseguisca la immunitat de
grup, són les mesures no farmacològiques, es considera necessari continuar sent cautelosos i aplicar el principi de
precaució i prudència per a contindre l’epidèmia
Per tan SÓN D'APLICACIÓ IMMEDIATA des de les 00.00 hores del dia 8 de juny de 2021 fins a les 23.59 hores
del dia 30 de juny de 2021.
PRIMER. MESURES DE CAUTELA, SEGURETAT I HIGIENE .

1. Deure de cautela i protecció
Tota la ciutadania haurà d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la generació de riscos de
propagació de la malaltia Covid-19, així com exposició a aquests riscos.
Aquest deure de cautela i protecció serà igualment exigible a les persones i entitats titulars de qualsevol
activitat o servei ordenat en dita resolució.
2. Distància de seguretat interpersonal.
a) 1,5 metres almenys
b) L’ús d’ascensor i muntacàrregues, ocupació máxima de persones serà 1/3 del aforament, llevat que es
tracte de persones convivents.

3. Ús de mascareta
1. Les persones de sis anys en avant estan obligades a l’ús de mascaretes en els següents supòsits:
a) Via pública, espais a l’aire lliure i en qualsevol tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic,
independent del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.
b) En els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles fins a nou places, inclòs la
persona conductora, si els ocupants no conviuen en el mateix domicili.
2. L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible:
a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que es puga agreujar per l’ús de la
mascareta; que la mascareta estiga contraindicat per motius de salut justificats degudament. Persones
que per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per llevar-se la
màscara.
b) Tampoc serà exigible en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en el supòsits de força
major o situació de necessitat o quan, per la naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta siga
incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
3. S’equiparen a l’exercici de l’esport individual, les activitat que suposen un esforç físic de caràcter no
esportiu, a l’aire lliure i de manera individual, mantenint, en tot cas, la distància mínima d’1,5 metres amb
altres persones que no siguen convivents.
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4. Es consideren activitat incompatible amb l’ús de la mascareta:
a) El bany en embassaments, rius o altes zones de bany, així com en piscines a l’exterior o cobertes.
b) Els períodes de descans abans o desprès del bany o la pràctica d’esport en el medi aquàtic o pels
voltants.
En el cas del descans als rius o entorns assimilats, o en piscines no cobertes , l’esmentat període només
podrà estendre’s a aquell en què la persona romanga en un punt determinat i respectant la distància
mínima d’1,5 metres amb altres persones que no hi siguen convivents, i sense que l’agrupació de
persones no excedisca de 10.
En piscines cobertes, s’entendrà període de descans l’estrictament necessari entre intervals d’activitat.
c) Activitats de socorrisme o rescat, quan requereixen accedir al medi aquàtic.
d) Moments estrictament necessaris per a menjar o beure, en llocs en els quals estiga autoritzat.
5. Activitats compatibles amb l’ús de la mascareta:
a) El passeig pels accessos de entorns naturals.
b) L’ús de vestidors de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes.
c) La permanència a l’exterior o interior d’establiments d’hoteleria fora dels moments estrictament
necessaris per a menjar o beure.
4. Mesures d’higiene
S’huran d’observar els diferents protocols que s’estableixen, amb caràcter general per a cada sector, en
els diferents àmbits, establiments, serveis i activitats, que ordenen les diferents mesures d’higiene en
matèria de salut pública. Aquests protocols seran actualizats quan així ho requerisquen les circumstàncies
epidemiològiques.
SEGON.- MESURES ESPECÍFIQUES PER ACTVITATS, SERVEIS I SECTORS, EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA,
EN L’ÁMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
1. MESURES RELATIVES A CELEBRACIONS, ESDEVENIMENTS O CONCENTRACIONS DE PERSONES.

1. No es poden fer celebracions populars, desfilades o espectacles itinerants.

a) Celebracions en espais interiors, 75% d’aforament màxim 1000 persones assistents. No es permet el
consum d’aliments ni begudes, excepte aigua. Es poden dividir els espais fins a un màxim de 3 sectors
diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida, lavabos i servei
d’hosteleria independents en cada sector.
b) Celebracions en espais a l’aire lliure, 75% d’aforament màxim 2000 persones assistents. Es poden
dividir els espais fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun
d’ells, amb entrada i eixida i lavabos.
El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà
d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments
d’hosteleria i restauració. Alternativament es permet la possibilitat d’habilitar un servei assistit per
personal, on els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient.
3. En tot cas, amb caràcter general, s’haurà de complir el següent:
a) Establiment de butaques o seients preasignats, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en
cas de seients fixos o compliment amb la distància interpersonal de 1,5 metres excepte convivents o
grups màxims de 10 persones.
b) Establiment d’entrades i eixides escalonades i ordenació del moviment d’assitents amb senyalització
del sentit de circulació o barreres físiques que delimiten els circuits.
c) No es permet fumar o ús de qualsevol altre dispositiu similar.
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2. Els esdeveniment de qualsevol naturalesa, que puguen implicar aglomeració de persone si no estiguen
previstos específicament en un altre punt de dita resolució, es realitzaran d’acord amb les següents
mesures:

4. Podran celebrar-se activitats extraordinàries o espectacles en establiments amb llicencia diferent a la
regulada en la normativa de espectacles en les següents condicions:
- Aforament màxim del 50 % sobre el previst en la llicència d’obertura de l’establiment o recinte on es
desenvolupen.
- Celebracions en espais interiors, limit màxim 1000 persones assistents. No es permet el consum
d’aliments ni begudes, excepte aigua. Es poden dividir els espais fins a un màxim de 3 sectors
diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida, lavabos i serveis
d’hostaleria independents en cada sector.
- Celebracions en espais oberts, màxim 2000 persones assistents. Es poden dividir els espais fins a un
màxim de 4 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida i
lavabos.
El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà
d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments
d’hostaleria i restauració. Alternativament es permet la possibilitat d’habilitar un servei assistit per
personal, on els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient.
- Recintes amb graderies amb seients preassignats que s’ocuparan mantenint un seient de distància en la
mateixa fila o compliment de la distància interpersonal de seguretat de 1,5 metres excepte convivents o
grup màxim de 10 persones. Si el recinte és diàfan, serà ocupat amb cadires, aplicant-se les condicions
indicades en els punts anteriors.
La persona o entitat organitzadora tindrà en compte, per a autoritzar-ho el que es preveu en el títol III del
reglament aprovat pel Decret 143/2015. L’organització haurà de presentar en el moment de la sol.licitud
un pla de contingència en les observacions requerides.
2. MESURES BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS, SALES D’APOSICIONS, GALERIES D’ART, MONUMENTS I
ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS:

No hi han restriccions d’aforament, però s’hauran de garantir les mesures de
distanciament, higiene i prevenció.
Es podrà fer ús d’ordinadors i mitjans informàtics o electrònics posats a disposició de la
ciutadania, que hauran de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús.

3. MESURES PAVELLONS DE CONGRESSOS, SALES DE CONFERÈNCIES O MULTIUSOS I ALTRES
ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS SIMILARS, INCLOENT LES INSTAL·LACIONS FIRALS.

1. Es recomana la realització telemàtica de tota mena de congressos, trobades, reunions de negoci i
conferències.
2. La celebració dels mateixos que s’organitzen de manera presencial, es durà a terme

sense superar en cap cas el 75% de l’aforament en cadascun dels esmentats llocs.
No s’autoritzen serveis d’hostaleria ni restauració en aquesta mena d’esdeveniments, llevat que es
dispose d’un espai específic i diferenciat que quedarà subjecte a les mesures establides per als
establiments d’hosteleria i restauració.
3. El que es preveu en l’apart anterior serà aplicable a la realització d’activitats i tallers informatius i de
divulgació en l’ámbit de la investigació científica i técnica, el desenvolupament i la innnovació, dirigits a
tota mena de públic, i que tinguen per objetcte l’aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb
l’R+S+I.
4. MESURES CINEMES, CINEMES D’ESTIU, AUTOCINEMES, TEATRES, AMFITEATRES, AUDITORIS,
SALES MULTIFUNCIONALS, SALES D’ARTS ESCÈNIQUES I CIRCS
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Les visites guiades han de ser de grups de fins a 20 persones en espais oberts i de fins a
15 persones en recintes tancats.

1. L’aforament màxim és del 75%.
2. Les entrades han de ser numerades amb registre d’assistents o preassignació de localitats. L’accés
s’ha de fer de forma gradual, amb pauses escalonades i distància interpersonal entre treballadors i públic i
del públic entre si.
3. El públic haurà d’estar assegut.
4. No es permet l’intercanvi d’objectes amb i entre el públic.
5. Es consideren incloses en aquest punt les instal.lacions fixes o portàtils.
5. MESURES ATRACCIONS DE FIRA

L’aforament màxim és del 75% de l’autoritzat i l’entitat titular de l’establiment haurà d’implantar sistemes
de limitació i control d’accés.
Si disposen de files de seients, podrà ocupar-se el 50% de cada fila, mantenint la distància mínima de
seguretat 1’5 metres. Persones usuàries residents al mateix domicili podran ser utilitzats tots els seients
de l’element.
Les atraccions que no tinguen seients 75% de l’aforament de la capacitat de la instal·lació, si no es pot
mantindre la distància mínima de seguretat entre persones usuàries, es reduirà l’aforament fins al 50%,i
es procuraran, en tot cas, la màxima separació entre ells i la desinfecció de mans abans de l’ús de
l’element.
6. MESURES VETLES I ENTERRAMENTS

1. Podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions públiques o privades, amb un aforament limitat al 50%
i màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats, siguen convivents o
no, garantint-se la distància interpersonal de seguretat i mesures d’higiene.
2. La participació en la comitiva per al soterrar o comiat, es restrengeix a un màxim de 50 persones en
espais a l’aire lliure, o de 25 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides.
7. MESURES RELATIVES CERIMÒNIES NO RELIGIOSES, I CELEBRACIONS POSTERIORS A
RELIGIOSES I NO RELIGIOSES.

CERIMÒNIES

8. MESURES RELATIVES A ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS I DE PRESTACIÓ DE SERVEIS.

1. Hauran de limitar al 75% el seu l’aforament total.
2. Si l’activitat dels quals siga la venda de productes mantindran el seu horari autoritzat, dins de l’horari
relatiu a la circulació de les persones que puga establir-se.
3. Els establiments destinats a la venda de productes de primera necessitat (bàsicament alimentació i
productes farmacèutics) que tinguen un horari autoritzat superior de tancament podran mantindre’l,
únicament per a la venda d’aquests productes.
9. MESURES RELATIVES A MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA:

En els mercats de venda no sedentària (mercats ambulants) activitat en via pública a l’aire lliure, es
podran instal·lar fins a un màxim del 75% de les parades habitualment autoritzades, i es podrà augmentat
l’espai disponible de manera que es produïsca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la
distància de seguretat i s’eviten les aglomeracions.
Es respectaran les mesures d’higiene comunes a totes les activitats i les mesures addicionals d’higiene
dels establiments i locals amb obertura al públic establides en el protocols corresponents.
10. MESURES ACTIVITAT FESTES TRADICIONALS MUNICIPIS COMUNITAT VALENCIANA.
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1. Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tota mena d’instal.lacions, públiques o privades, ja
siga en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 100% de l’aforament a l’aire
lliure o espais tancats, sempre que no supere el 100% de l’aforament a l’aire lliure i el 50% en espais
tancats, i es garantiran la distància interpersonal de seguretat i les mesures d’higiene.
2. Les celebracions que impliquen servei d’hosteleria, restauració, en salons de banquets o en qualsevol
altre establiment d’hosteleria o espai privat, s’ajustaran al regulat en aquesta matèria.

Les seus festeres regulades en el Decret 28/2011, de 18 de març del Consell, podran obrir per a la
realització de les activitats habituals en les franges horàries de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 23.00
hores, sense que es puga consumir menjar ni beguda. Aforament limitat al 75%.
11. MESURES HOSTELERIA I RESTAURACIÓ.

1. Activitats hostaleres i de restauració que tenen per objecte la prestació de servei de begudes i menjar
elaborat per al seu consum a l’interior o exterior dels locals, entres els quals es troben, salons de
banquets, restaurants, café, bar cafeteries, establiments públics situats en zona marítim-terrestre i salólounge.
Així mateix, s’inclouen els serveis tipus self-service o bufet, d’acord amb les mesures de seguretat i
protocols establits a aquest efecte.
2. L’aforament permés a l’interior dels locals és del 50%, sempre respectant un compliment estricte de les
mesures de ventilació i climatització en espais interiors.
A les terrasses a l’aire lliure l’aforament és del 100% .
3. L’horari de tancament d’aquests establiments serà a les 01.00 hores, sense que es pugen acceptar
comandes a partir de les 00,30 hores
L’ocupació de taules ha de ser com a máxim de 10 persones per taula o agrupació de taules, llevat que
siguen convivents.
La distància entre taules serà de 2 metres a l’interior i 1,5 metres en terrasses exteriors.
El consum s’ha de fer sempre assegut a taula.
L’ús de mascareta és necessari quan no s’estiga consumint.
L’aforament màxim permés ha d’estar visible en l’entrada.
Es respectaran les mesures generals i addicionals d’higiene.
4. No queda permés en aquests establiments el següent:
- L’ús de la barra.
- Fumar, ni l’ús de qualsevol dispositiu d’inhalació de tabac i assimilats.
- El ball, ni en interiors ni en exteriors, ni la realització de Karaokes.

Queda permesa l’activitat de discoteques, sales de ball i bars de copes amb actuacions musicals en
directe, pubs, cibercafés, cafés teatre, etc. Sí que es podran dur activitat de restauració i hoteleria
compatibles en la llicència o autorització.
El consum de begudes i aliments, tant en zones interiors com exterios, es farà assegut en taules, i caldrà
assegurar el manteniment de la deguda distància de seguretat d’un mínim de 1,5 metres entre les cadires
de diferents taules. L’ús de mascareta serà necessari quan no s’estima consumint.
- No es podrà superar el 50% d’aforament màxim a l’interior del local. Les terrasses al’aire lliure d’aquests
establiments podran ocupar la totalitat de les taules permeses sempre assegurant la distància de
seguretat d’un mínim de 1,5 metres entre taules. L’aforament màxim permés ha d’estar visible a l’entrada.
L’ocupació de les taules serà d’un màxim de sis persones per taula en interior, i de deu persones per taula
en exterior.
L’horari de tancament serà el que autoritza la llicència d’activitat de l’establiment, i, en tot cas, hauran
d’estar tancats a les 02.00 hores.
S’hauran de respectar totes les mesures generals i addicionals d’higiene.
- No queda permés en aquests establiments el següent:
- El ball, ni en interiors ni en exteriors, ni la realització de Karaokes.
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12. MESURES ESTABLIMENTS I ACTIVITATS D’OCI I ENTRETENIMENT.

- No es permet fumar, ni l’ús de qualsevol altres dispositiu assimilat, ni en espais a l’aire lliure o tancats.
13. MESURES ACTIVITATS RECREATIVES D’ATZAR.

Es permet l’obertura dels establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals
s’inclouen casino de joc, sales de bingo, etc.
Tot observant l’horari de tancament establit per al establiments i activitats d’oci i entreteniment, aixíco la
resta de les mesures, aforaments i limitacions previstos per a aquests establiments.
14. MESURES CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS.

1. No es podrà fumar en la via pública, terrasses, les platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga
respectar la distància mínima interpersonal de, com a mínim, 2 metres.
2. Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol dispositiu d’inhalació de tabac i
assimilats.
15. MESURES VENDA I CONSUM D’ALCOHOL.

a) Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 7.00 hores
de l’endemà, en tota mena d’establiments de venda al públic, excepte en aquells en els quals la venda de
begudes alcohòliques estiga destinada al consum al local.
b) Prohibició consum d’alcohol en la via pública les 24 hores del dia, excepte en els establiments
autoritzats , durant el seu horari d’obertura.
16. GUIA DE TURISME.

1. Aquesta activitat s’ha de fer, preferentment, mitjançant cita prèvia.
2. Grup màxim de 20 persones en espais a l’aire lliure i 10 persones en tancats, incloent-hi el guia

turístic.
3. S’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establides amb caràcter general, i, en
particular, les relatives a la distància mínima de seguretat interpersonal i a la utilització de mascaretes.
17. ENSENYAMENT ARTÍSTIC REGLAT EN CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS, ENSENYAMENT NO
REGLAT EN ESCOLES O ACADÈMIES DE MÚSICA O DANSA, I ACTIVITAT FORMATIVA D'AGRUPACIONS
MUSICALS.

Limitació de l’aforament 75%.

Si no es pot garantir la distància, utilització de mascaretes.
Activitat de dansa, separació de 1,5 metres. En cas de no poder garantir aquesta distància utilització de
mascaretes.
En cas de no poder garantir la distància de seguretat en el local d’assajos, es recomana fer-ne una
distribució segons repertori.
S’ha de netejar i desinfectar el mobiliari personal (cadires, faristols, sòl i barreres en el cas de dansa)
abans i desprès del seu ús.
Els instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d’ús individual exclusiu, independentment
de qui ostente la seua propietat (intèrpret o societat).
18. MESURES ACADÈMIES, AUTOESCOLES I ALTES CENTRES DE FORMACIÓ NO REGLADA:

1. Es recomana l'ensenyament telemàtic, especialment aquella dirigida a persones vulnerables.
2. Podrà impartir-se l’activitat formativa de manera presencial, mantenint la distància mínima de seguretat
interpersonal i les mesures d’higiene i prevenció, i sempre que no se supere el 75% de l’aforament màxim
de la instal·lació.
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Zona d'interpretació musical o coral, separació mínima de 1,5 metres entre qualsevol dels membres, entre
intèrprets i altres persones.

19. MESURES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE I PARCS INFANTILS RECREATIUS.

1. Parcs, jardins i zones d’espai a l’aire lliure podran romandre oberts en l’horari de llibertat de circulació
de les persones que puga establir-se.
Durant el seu temps d’obertura, es mantindran les mesures de seguretat interpersonal i higiene i
prevenció i vigilància, relatives al compliment de les mesures d’agrupació o reunió socialment previstes.
2. Respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la
prevenció de la COVID-19, mantenint la neteja segons els protocols a aquest efecte aprovats per
l’autoritat de salut pública corresponent.
3. S’autoritzen les activitats d’oci educatiu i educació en el temps lliure, i escoles d’animació juvenil,
organitzades per administracions com entitats o associacions juvenils d’educació no formal. Instal·lacions
interiors o exteriors l’aforament no pot superar el 75%. Les activitats s’organitzaran en grups de
convivència estable, que no podran superar el màxim de 25 persones, a més de la persona monitora.
En qualsevol cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i distanciament físic, seguretat
interpersonal, higiene, neteja, prevenció i seguint les indicacions contingudes en els protocols establits a
aquest efecte per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19.
Es consideren inclosos en aquest apartat, les ludoteques i tots aquells establiments d’activitats recreatives
infantils i juvenils.
20. MESURES TRANSPORT PÚBLIC, PRIVAT I ALTRE TRANSPORT REGULAR

Vehicles d’us privat, l’ocupació màxima serà la que permet el nombre de places
autoritzades del vehicle.
Vehicles de 9 places (inclòs conductor). Es podran ocupar tots el seients de la part
posterior del vehicle, quant estes s’esgoten la part al costat del conductor, excepte que
este siga persona de risc.
Autobús.- 100% de les places amb separació entre passatgers si el nivell d’ocupació ho
permet.
Es obligatori l’ús de mascareta per totes les persones ocupants de qualsevol mena de
vehicle, excepte quan totes les persones ocupants del vehicles tancats convisquen al
mateix domicili.

Queden exempts de les limitacions els vehicles especialitzats, d’emergència, ambulàncies i
similars.
21. MESURES A L’ACTIVITAT FÍSICA, L’ESPORT, LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I LES COMPETICIONS
ESPORTIVES.

1. Activitat física i esportiva de caràcter general.
a) Es podrà practicar activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes o
tancades, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.
b) Practica d’activitat física i esportiva modalitats individuals tant a l’aire lliure i en instal·lacions esportives
obertes o tancades, practicada per lliure o dirigida per un professional, podrà realitzar-se en grups màxims
de 15 persones en instal·lacions tancades, sent obligatori l’ús de màscara, o de 25 persones en
instal·lacions obertes o a l’aire lliure, sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat
recomanada per les autoritats sanitàries, i no és exigible l’ús de màscara.
Ús obligatori màscara zones o espais de gran afluència de persones, on no siga possible mantindre
distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries amb la resta de persones esportistes o
vianants.
c) La pràctica esportiva d’intensitat, en l’àmbit de les competicions autoritzades per dita resolució i els
entrenaments, serà considerada activitat incompatible per la seua pròpia naturalesa amb l’ús de
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Vehicles d’autoescola.- Limitació 2 persones per fila de seients i amb ús de mascareta.
Desinfecció i neteja del vehicle després de cada ús.

mascareta.
d) Activitat física i la pràctica esportiva que es realitze en activitats lectives, extraescolars o
complementàries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les disposicions dels Protocols vigents a cada
moment per als centres escolars, adoptats per la Conselleria competent en matèria matèria de sanitat.
2. Entrenament de l’esport federat, campionats d’esport universitari, Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana i altres competicions
Les persones esportives federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari, als Jocs Esportius de
la CV o altres competicions organitzades per entitats públiques o privades, podran realitzar els
entrenaments esportius amb les recomanacions i limitacions que s’estableixen en els apartats següents:
a) Els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitan els contactes amb altres
grups d’entrenament.
Sempre que siga possible, i especialment en el cas de població en edat escolar, es promouran
dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, garantint el màxim temps possible la distància de
seguretat. En tot cas s’aplicaran els Protocols adoptats en cada cas per a la prevenció de la Covid 19.
L’ús de vestidors i de dutxes aforament 50% de la seua capacitat.
b) Entrenament esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic.
Persones menors d'edat que entrenen: Poden estar acompanyades per una persona adulta, que podrà
accedir a les instal.lacions esportives respectant les mesures de seguretat i higiene recomanades per les
autoritats sanitàries i evitant en tot cas situacions d’aglomeració de persones.
3. Competicions i altres esdeveniments esportius.
a) Podràn celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o
privades en totes les categories i modalitats esportives.
b) Les federacions esportives i la resta d’entitats organitzadores de les competicions o esdeveniments
esportius hauran de disposar d’un protocol públic que garantisca el seguiment de les mesures de
seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19.
c) L’ús de vestidors i de dutxes tindrà un aforament del 50% de la seua capacitat.
4. Instal.lacions esportives

b) Instal.lacions obertes l’aforament màxim permés d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície
útil per a l’ús esportiu.
c) Tancades. Aforament màxim permés és d’un 50% respecte de l’aforament ordinari de la instal·lació.
d) Piscines, l’aforament màxim permés serà d’un 75% de l’aforament ordinari de la instal·lació i del got de
la piscina.
e) Les persones o entitats titulars de la instal.lació seran responsable d’establir mesures necessàries per
garantir el compliment dels aforaments i senyalitzaran de manera visible, i en els accessos de cadascuna
de les dependències, tant el metres quadrats disponibles en la zona com l’aforament màxim permès.
f) Hauran d’establir un sistema d’accés que evite l’acumulació de persones i un sistema de torns que
permeta la pràctica de l’activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària.
g) Amb caràcter general, s’haurà de realitzar una netja i desinfecció periòdica de les instal.lacions, com a
mínim, dues vegades en el dia.
Així mateix, es netejarà i desinfectarà el material utilitzat per les persones esportistes en finalitzar cada
torn d’entrenament i a la finalització de la jornada.
h) Es permet l'ús de vestidors i dutxes respectant la distància mínima interpersonal, amb un aforament
màxim permés d’un 50% respecte de l’aforament ordinari.
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a) Obertes i tancades: Podrà ralitzar-se l’activitat física i esportiva regulada en dita resolució i en les
condicions que s’estableixen en la mateixa.

5. Participants i públic en els esdeveniments esportius
a) Participants
En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal.lacions esportives obertes o a
l’aire lliure, en espais naturals o en la via pública, no hi podran participar més de 1.000 persones
esportistes de manera simultània.
En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal.lacions esportives tancades, no
hi podran participar més de 300 persones esportistes de manera simultània.
b) Públic en els esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals
En les competicions i esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals que se celebren
en instal.lacions esportives, tant obertes com tancades, podran desenvolupar-se amb un aforament de
públic màxim del 75%, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5
metres de separació si no n’hi ha seients fixos, excepte grups de convivència, no sent possible,
l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura.
Públic assistent instal.lacions esportives obertes no podrà superar el límit de 2.000 persones. Si es
possible la sectorització, dividint els espais a un màxim de 3 sectors 1.000 persones en cadascun, amb
entrada i exida i lavabos.
El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament a la zona de restauració que s’habilite, que haurà
d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir les mesures pròpies dels establiments
d’hosteleria i restauració. Alternativament, es permet habilitar un servei assistit per personal con els
assistents puguen consumir en la seua butaca o seient.
Públic assistent instal.lacions esportives tancades no podrà superar el límit de 1.000 persones. No es
permet el consum d’aliments ni begudes, excepte aigua. En aquestes instal.lacions esportives es possible
la sectorització, dividint els espais a un màxim de 4 sectors 1.000 persones en cadascun, amb entrada i
exida, lavabos i serveis d’hosteleria independents en cada sector.
c) Públic en els esdeveniments esportius o competicions esportives que es realitzen al aire lliure en espais
naturals o en la via pública
- Evitar aglomeracions de públic.
- Públic que acudisca de manera expontània, haurà de respectar la distància de seguretat establida per
les autoritats sanitàries.
- Instal.lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al públic

1. Seran aplicables en tot el que no preveu en aquesta resolució i en el que hi siga compatible, en l’ámbit de la
Comunitat Valenciana:
- Les mesures que, amb caràcter general, s’estableixen en les resolucions vigents adoptades per la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública, en matèria de salut pública, dictades a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19.

- L’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19, en tot alló que no s’opose o haja
sigut derogat per aquesta resolució.

MESURES QUE QUEDEN SENSE EFECTE.
2. Queden sense efecte tots els actes administratius que contradiguen la referida resolució.
DEMANAR COL.LABORACIÓ:
Als cossos i forces de seguretat i de la policia local, per al control i aplicació de les mesures adoptades.
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MESURES VIGENTS.

* Com a mesura cautelar, queda tancada la Llar dels Jubilats
La qual cosa es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

L'alcalde
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