
 
 

PROTOCOL SOBRE MESURES DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA COVID-19 EN LA PRÀCTICA 

D'EXERCICI FÍSIC I ACTIVITAT ESPORTIVA  

 

La Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, 

per la qual es dicten 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 (DOGV núm. 9305, 

24/03/2022), d’acord amb la normativa estatal d'obligat compliment, estableix en l’apartat 

segon, Ús de màscara, que les persones de sis anys en avant queden obligades a l'ús de màscares 

en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, obligació que no serà exigible 

en el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulte incompatible, 

conforme a les indicacions de les autoritats sanitàries. 

En relació amb l'aplicació de la normativa sanitària assenyalada pel que fa a la realització 

d'exercici físic i la pràctica esportiva, es considera activitat incompatible per la seua pròpia 

naturalesa amb l'ús de màscara, a més de l’activitat realitzada en piscines i piscines 

d’hidromassatge: 

- La pràctica d'esports tant en espais tancats en instal·lacions esportives de qualsevol 

tipus com en espais oberts. 

- L'exercici físic d'intensitat vigorosa, entés com a tal aquell que genera sensació de calor 

forta, respiració dificultada amb falta d'alé i augment significatiu del ritme cardíac, 

realitzat en modalitat individual o en grup, tant en espais tancats en instal·lacions 

esportives de qualsevol tipus com en espais oberts, mentre dure la pràctica d’aquesta 

activitat.  

En cas de realitzar-se en espais tancats, ha d'assegurar-se’n una adequada ventilació i durant 

les pauses en l'exercici físic o l'activitat esportiva ha d'usar-se la màscara cobrint nas i boca. 

 

 

 

      València, en la data de signatura electrònica 

 

 

La Secretaria Autonòmica de Salut Pública  

i del Sistema Sanitari Públic 
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