USOS PERMESOS EN SENDERES I INSTAL·LACIONS RECREATIVES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA DURANT LA CRISI SANITÀRIA
Des del 25 de gener fins a les 23:59h de l'1 de març de 2021
La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
posa a la disposició dels usuaris informació relacionada amb els usos permesos i mesures de
prevenció enfront de la COVID-19 en les senderes i instal·lacions recreatives gestionades per la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
USOS PERMESOS I MESURES PREVENCIÓ


INDICACIONS
GENERALS

TURISME ACTIU I
DE NATURA
SENDERES

Es limita a un màxim de 2 persones les trobades familiars i socials en
espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, excepte persones
convivents.
 Ús obligatori de mascaretes per a majors de 6 anys en espais a l'aire
lliure, si no es pot mantindre la distància de 1,5 metres.



Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura, en grups de
fins a 30 persones, havent de concertar-se aquestes activitats
preferentment mitjançant cita prèvia.



ES PERMET l'activitat física a l'aire lliure/modalitats individuals
(senderisme, ciclisme o running). El nombre màxim de components serà
l'establit per a la limitació de grups de persones en espais públics i privats.


ÁREES
RECREATIVES
REFUGIS
FORESTALS
RESTA
INSTAL·LACIONS

ES PERMET l'estada en àrees recreatives en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana de fins a 2 persones per taula (excepte persones convivents).
 OBERTS: paellers, WC i dutxes
 TANCATS: jocs infantils
TANCATS (les autoritzacions ja atorgades queden cancel·lades)
 NO ES PERMET: acampada, campaments, acampada itinerant (les
autoritzacions ja atorgades queden cancel·lades)

La utilització de les instal·lacions recreatives es realitzarà sense perjudici de les condicions generals de mobilitat i accessibilitat establides a cada moment i
territori per l'autoritat competent en el marc de l'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19. Recorde, en tot cas, que l'accés i permanència a les
instal·lacions implica la possibilitat de creuar-se amb altres usuaris sense que a vegades puga mantenir la distància interpersonal recomanable, com tampoc es
pot dur a terme la desinfecció permanent de les instal·lacions amb les quals està equipada. La utilització de les instal·lacions es realitzarà, per tant, sota la
responsabilitat exclusiva dels usuaris, als qui correspondran l'adopció de les mesures d'autoprotecció conforme a les recomanacions de les autoritats sanitàries i,
en particular, l'ús de màscareta, guants i desinfecció freqüent de mans.
Aquesta fitxa s'ha elaborat a partir de la informació emanada de les diferents autoritats sanitàries del nostre país i de la nostra comunitat autònoma.
Supervisió tècnica i adreça: Servei d'Ordenació i Gestió Forestal. D. G. de Medi natural i d'Avaluació Ambiental. Document realitzat per personal tècnic de
VAERSA en el marc de l'Ordre d'execució Exp. CNCA19/0301/26 “Treballs relatius a les forests i vies pecuàries. Període 2019-2021”

