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CIRCULAR 10/2021 – Resolució de 30 d’abril de 2021 GVA 
 
 

València, 6 de maig de 2021. 
 

Estimats/des federats/des, 
 

Us informem que s'ha publicat en el DOGV la resolució de 30 d'abril de 2021, per la qual es 
modifica el punt 23.5 del resolc segon de la 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. 

Pel que fa a l'àmbit esportiu, en aquesta resolució s'ordenen mesures relatives a les 
instal·lacions esportives i competicions esportives, i en concret a les mesures referides als 
participants i públic en els esdeveniments esportius. Amb la finalitat que prengueu les 
mesures oportunes, encaminades al compliment de la mateixa us adjuntem el text íntegre: 

Primer. Modificar el punt 23.5 del resolc segon de la Resolució de 23 d'abril de 2021, de la 
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la 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, que queda redactat com segueix: 

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 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 
desenvolupar-se 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. 

– Amb caràcter general, 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. 
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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. 

 

d) En el cas que l'esdeveniment esportiu se celebre en instal·lacions esportives obertes o 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. 

En el cas que l'esdeveniment esportiu se celebre en instal·lacions esportives tancades, es 
poden establir divisions de l'espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 500 
persones assistents en cadascun d'ells, amb entrada i eixida, lavabos i servei d'hostaleria 
independents en cada sector, sempre que no se supere el 35% de l'aforament màxim de 
persones assegudes». 

 

Una cordial salutació. 
 

 
 
 
 

 


