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Atenent a la RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, 
com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es comuniquen 
les mesures excepcionals que continuen en vigor per a complir amb esta resolució que entra en 
vigor a partir de les 00:00 del dia 7 de novembre fins les 23:59 del dia 9 de desembre de 2020: 

 

1. USUARIS D’AIGUA 
 

a. Podran utilitzar els VESTIDORS sols per a canviar-se. 
b. NO podran utilitzar les DUTXES dels vestidors, però SI les de la zona de platja de 

la piscina per llevar-se el clor (sense sabó). 
c. Faran ús de la MASCARETA durant tot el temps que romanen als vestidors. 

 
21. Mesures relatives a piscines recreatives Límit de 1/3 de la seua capacitat d'aforament en 
piscines tancades, i del 50% en piscines a l'aire. No es podrà fer ús de les dutxes ni de les 
fonts d'aigua. 

 

2. USUARIS D’ACTIVITATS FITNESS I GIMNÀS 
 

a. NO podran fer us dels VESTIDORS (caldrà vindre canviats de casa i, una vegada 
finalitzada l’activitat, anar-se’n SENSE PASSAR PER VESTIDORS NI DUTXES). 
 

24. Mesures relatives a l'activitat esportiva no professional ni federada Es podrà practicar 
esport per parelles sense contacte físic. Es podran realitzar activitats en grups fins a un 
màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions 
tancades. Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de 
l'aforament màxim. Estes mesures no afectaran els Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana i al Campionat Autonòmic d'Esports Universitari. No es permetrà l'ús de vestuaris 
ni dutxes. 
 
 
 

 

 

Aquest protocol estarà en revisió permanent en funció de  informació que es dispose de la infecció pel COVID-19. 

MESURES QUE CONTINUEN EN VIGOR ATENENT A LA RESOLUCIÓ DEL 6 DE NOVEMBRE 
PUBLICADA PER LA CONSELLERIA DE SANITAT 
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