
València, 20 de gener de 2021. 

Estimats /des federats/des, 

Ja s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals en l'àmbit 
de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l'agreujament de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. [2021/530] 

Pel que fa a l'àmbit esportiu i amb la finalitat que prengueu les mesures oportunes, encaminades 
al compliment de la mateixa us adjuntem el text íntegre: 

3. Mesures en esports, activitat física i instal·lacions esportives

a) Es podrà practicar activitat física i esportiva, a l'aire lliure i fora d'instal·lacions esportives, sense
contacte físic i en les modalitats individuals i aquelles que es practiquen per parelles només en
cas de convivents.
El nombre màxim de persones que es podran ajuntar per a la realització d'activitat física a l'aire
lliure/modalitats individuals (senderisme, ciclisme, running o grups d'entrenament de modalitats
individuals a l'aire lliure) serà l'establit per a la limitació de la permanència de grups de persones
en espais públics i privats, que s'estableix per decret de Presidència de la Generalitat.

b) Se suspenen totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius d'àmbit autonòmic o
inferior, organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats
esportives, inclosos els entrenaments.

c) Es procedeix al tancament de les instal·lacions i dels centres esportius, oberts o tancats, amb
l'excepció d'aquells necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o
estatals d'esport professional i els respectius entrenaments, i els necessaris per al
desenvolupament de competicions oficials federades d'àmbit internacional o estatal i de
caràcter no professional i els respectius entrenaments. Sense perjudici de les excepcions
contemplades en el paràgraf anterior, no es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o
centres esportius oberts o tancats, incloent clubs, gimnasos, centres d'entrenament, complexos
esportius, pavellons, pistes de carreres, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.
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