CIRCULAR 04/2021 – Resolució de 25 de febrer de 2021 GVA

València, 26 de febrer de 2021.
Estimats /des federats/des,
Ja s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la consellera
de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden noves mesures, a conseqüència de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2021/1854].
La resolució produirà efectes des de les 00.00 hores del dia 1 de març de 2021 fins a la 23.59
hores del dia 14 de març de 2021.
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:
5. Mesures aplicables a l'activitat física, l'esport, les instal·lacions esportives i els esdeveniments
esportius.
1. Activitat física i esportiva de caràcter general.
a) Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l'aire lliure i en
instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es
practiquen per parelles.
b) La pràctica d'activitat física i esportiva de modalitats individuals, a l'aire lliure o en instal·lacions
obertes, practicada per lliure o dirigida per professionals, podrà realitzar-se en grups màxims
de 4 persones, sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les
autoritats sanitàries.
c) Per a la realització d’activitat esportiva a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes, i
sempre que siga possible mantindre la distància de seguretat, no serà obligatori amb caràcter
general, 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.
3. Entrenaments de l'esport federat, dels Campionats d'Esport Universitari, i dels Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana de l'educació secundària.
a) Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d'Esport Universitari, o als Jocs
esportius de la Comunitat Valenciana podran reiniciar els entrenaments esportius, amb les
limitacions que s'estableixen en els apartats següents.
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b) Els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb
altres grups d'entrenament, i sempre a l'aire lliure o en instal·lacions esportives obertes. Així
mateix, sempre que siga possible es promouran dinàmiques esportives individuals i sense
contacte físic garantint el màxim temps possible la distància de seguretat.
c) Els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic. Els acompanyants
dels menors que participen en els entrenaments no podran romandre en les instal·lacions
esportives i evitaran en tot cas romandre als voltants de les instal·lacions i generar situacions
d'aglomeració de persones.
d) Els entrenaments dels esportistes que participen en les competicions autoritzades al punt
5.4. de la present resolució, es desenvoluparan en les instal·lacions que siguen necessàries i
amb les dinàmiques esportives habituals, aplicant els protocols federatius de prevenció de la
COVID– 19.
4.

Competicions esportives.
a) Continuen suspeses totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats
per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les
que s'estableixen en els paràgrafs següents.
b) Podran celebrar-se les següents competicions esportives d'àmbit autonòmic:
- Les competicions oficials federatives d'àmbit autonòmic que atorguen un dret d'ascens a
campionats o competicions d'àmbit estatal.
– Les competicions oficials federatives d'àmbit autonòmic que siguen imprescindibles per a
obtindre la classificació oficial per a campionats d'àmbit estatal.
– I la competició professional de «pilota valenciana» masculina i femenina.
c) Així mateix, podran celebrar-se en el territori de la Comunitat Valenciana, les competicions
oficials professionals d'àmbit internacional i estatal, i les competicions oficials no professionals
d'àmbit internacional i estatal.
d) La federació corresponent haurà de disposar d'un protocol públic de desenvolupament de la
competició 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, el protocol podrà
ser requerit per l'autoritat sanitària.
5. Instal·lacions esportives.
a) En les instal·lacions esportives obertes podrà realitzar-se l'activitat física i esportiva regulada
en els punts anteriors, i en les condicions que s'estableixen en aquests.
b) Continuaran tancades, per a l'ús de la població en general, les instal·lacions esportives
tancades de titularitat pública o privada (pavellons, pistes tancades, centres esportius,
gimnasos, …) excepte aquelles que siguen necessàries per al desenvolupament de les
competicions autoritzades en el punt 5.4. de la present resolució i els seus entrenaments.
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Les persones esportistes que hagen d'accedir a les instal·lacions tancades, per a competir o
entrenar, hauran de disposar d'un certificat de la Federació corresponent, que acredite la
participació de la persona esportista en alguna de les competicions expressament autoritzades
per aquesta resolució i els respectius entrenaments.
c) En les instal·lacions esportives, l'aforament màxim permés serà d'una persona usuària per
cada 2,25 m² de superfície útil per a l'ús esportiu. Aquest càlcul s'aplicarà per a cadascuna de
les dependències d'ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius
de quins puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.
d) Les persones o entitats titulars de la instal·lació seran les responsables d'establir les mesures
necessàries per a garantir el compliment dels aforaments, i senyalitzaran de manera visible, i en
els accessos de cadascuna de les dependències, tant els metres quadrats disponibles en la
zona com l'aforament màxim permés.
e) La persona o entitat titular de la instal·lació haurà 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.
f) Amb caràcter general, s'haurà de realitzar una neteja 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.
g) Amb caràcter general, no està permés l’ús de vestuaris i de dutxes.
Excepcionalment, en les competicions autoritzades en el punt 5.4 de la present resolució, i en
els seus entrenaments, es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes, respectant les mesures
generals de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries.
A l’efecte d’aquest apartat es considera instal·lació esportiva, aquell espai obert esportiu no
cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de tres parets o
murs.
6. Esdeveniments esportius.
a) Amb caràcter general no es permet la celebració d’esdeveniments esportius, amb l’excepció
de les competicions que expressament permet el punt 5.4 de la present resolució.
b) En les competicions esportives que se celebren en instal·lacions esportives o a l’aire lliure en
espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones esportistes de
manera simultània.
c) Les competicions d’àmbit autonòmic que permet l’apartat b del punt 5.4 de la present
resolució se celebraran sense públic.
Una cordial salutació.

Avinguda de la Constitució, 260 Bajo Izdo. - 46019 Valencia
Telf.: 963154489

e-mail: fdacv@fdacv.com
http://www.fdacv.com

