RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2021, de la consellera
de Sanitat Universal i Salut Pública, 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.

DATA ACTUALITZACIÓ 26 D’ABRIL 2021
AJUNTAMENT D’ALCOI
DEPARTAMENT D’ESPORTS

MESURES RELATIVES A L’ACTIVITAT FÍSICA, L’ESPORT, LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I LES COMPETICIONS ESPORTIVES.
1. ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA DE CARÀCTER GENERAL.
Es podrà practicar, amb caràcter general, 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.
La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitats individuals, a l’aire lliure o en instal·lacions
obertes i tancades, practicada per lliure o dirigida per un professional, podrà realitzar-se
• en grups màxims de 10 persones en instal·lacions tancades, sent obligatori l’ús de la
màscara
• o de 20 persones en instal·lacions obertes o a l’aire lliure, sempre sense contacte físic i
mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries, no sent
exigible l’ús de màscara.
La màscara serà obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones on no siga
possible mantindre la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries amb la
resta de persones esportistes o vianants.
La pràctica esportiva d’intensitat, en l’àmbit de les competicions autoritzades per aquesta
resolució i els seus entrenaments, serà considerada activitat incompatible per la seua pròpia
naturalesa amb l’ús de màscara,
L’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
d’Educació i per la Conselleria competent en matèria de Sanitat.

2. ENTRENAMENTS DE L’ESPORT FEDERAT, CAMPIONATS D’ESPORT
UNIVERSITARI
I JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari o als Jocs
esportius de la Comunitat Valenciana podran realitzar els entrenaments esportius amb les
recomanacions i limitacions que s’estableixen:
a) Els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitant 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. L’ús de vestuaris i de
dutxes tindrà un aforament del 50 % de la seua capacitat.
b) Els ENTRENAMENTS ESPORTIUS ES DESENVOLUPARAN, EN TOT CAS,
SENSE PÚBLIC. Les persones menors d’edat que participen en els entrenaments
podran 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 ESPORTIVES
Podran celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques
o privades en totes les categories i modalitats esportives.
Les federacions esportives, i la resta d’entitats organitzadores de les competicions o
esdeveniments esportius, hauran de disposar d’un protocol públic de desenvolupament de la
competició o esdeveniment, que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i d’higiene
requerides per a la prevenció de la Covid-19, amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de
les persones esportistes i del personal necessari per al desenvolupament de la competició o
esdeveniment. El protocol podrà ser requerit per l’autoritat sanitària.
L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50 % de la seua capacitat.

4. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
En les instal·lacions esportives obertes i tancades podrà realitzar- se l’activitat física i esportiva
regulada en els punts anteriors, i en les condicions que s’estableixen.
•
•
•

•

En les instal·lacions esportives obertes, l’aforament màxim permés serà d’una
persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu.
En les instal·lacions esportives tancades, l’aforament màxim permés serà d’un 50%
respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació.
En les piscines, l’aforament màxim permés serà d’un 50% respecte a l’aforament
ordinari de la instal·lació i del got de la piscina. S’entén per aforament ordinari aquell que
establisca la normativa específica aplicable i en defecte d’això el d’una persona usuària per
cada 4 m² de làmina d’aigua.
Es permet l’ús de vestuaris i dutxes respectant la distància mínima interpersonal, amb un
aforament màxim permés d’un 50 % respecte a l’aforament ordinari.

5. 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 podran participar més
de 1000 persones esportistes de manera simultània.
• En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions tancades,
no podran participar més de 300 persones esportistes de manera simultània.
b) Públic en els esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals:
• La celebració dels esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals que
se celebren en instal·lacions esportives tant obertes com tancades, podran desenvoluparse amb un aforament de públic màxim del 50 %, mantenint un seient de distància en
la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients
fixos, entre els diferents grups de convivència.
• Si no fora possible mantindre un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament
haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura.
• En tot cas, el públic de l’esdeveniment no podrà superar el límit de 1000 persones
assistents quan se celebren en instal·lacions esportives obertes i de 500 quan siguen
tancades.

c) Públic en els esdeveniments esportius o competicions esportives que es realitzen a l’aire
lliure en espais naturals o en la via pública:
• Hauran de desenvolupar-se evitant les aglomeracions de públic.
• El públic que de manera espontània poguera acudir a presenciar l’esdeveniment
haurà de respectar, en tot cas, la distància de seguretat establida per les autoritats
sanitàries.
• En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al
públic, s’establirà un límit d’aforament de públic màxim del 50 %, mantenint un
seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació
si no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de convivència.
• Si no fora possible mantindre un seient de distància o 1,5 metres de separació,
l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura.
• En tot cas, el públic de l’esdeveniment no podrà superar el límit de 1000 persones
assistents.
d) En el cas que l’esdeveniment esportiu se celebre a l’aire lliure serà aplicable el que es disposa
en Resolc segon, punt 1, apartat 2 b) de la present resolució respecte de les divisions d’espai.
e) En les competicions professionals d’àmbit estatal seran aplicables les mesures de prevenció
adoptades per l’autoritat competent, d’acord amb el que es preveu en l’article 15.2 del Reial Decret
llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front
a la crisi sanitària ocasionada pel Covid 19.

La present resolució produirà efectes des de les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2021, fins a
les 23.59 hores del dia 9 de maig de 2021.

