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I.- INTRODUCCIÓ 
 

I.- El passat 11 de març de 2020 es va elevar a situació d'emergència de salut pública la 
pandèmia ocasionada pel COVID-19, la qual cosa va generar una situació extraordinària 
sense precedents, que va originar la declaració de l'estat d'alarma, a través del RD 
463/2020, de 14 de març. 
 
Aquesta situació excepcional ha sigut objecte de pròrroga en diverses ocasions, sent l'última 
declarada mitjançant Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat 
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat 
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 
0.00 hores del dia 21 de juny. 
 
II.- Aquestes normes han establit unes restriccions, la implementació de les quals ha 
provocat la disminució dels contagis, i per tant, la reducció en el risc de col·lapse del sistema 
sanitari. 
 
Les mesures de contenció adoptades, com ara restricció a la mobilitat i tancament de 
comerços no essencials, s'han mostrat efectives en el control de l'epidèmia. 
 
Conseqüència de les mesures adoptades, s'ha elaborat per part del Ministeri un Pla de 
Desescalada, de data 20 d'abril de 2020, denominat “Pla per a la Transició cap a una nova 
”normalitat”, que permet flexibilitzar les restriccions inicialment regulades. 
 
El Pla estableix els principals paràmetres i instruments per a l'adaptació del conjunt de la 
societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat, i a través de la fixació 
d'unes fases, on es flexibilitzen gradualment les mesures implementades. 

 
II.- OBJETIU DEL PLA D’ACCIÓ 

 
L'objectiu fonamental del present Pla és adaptar la normativa estatal, i específicament les 
mesures contemplades en el Pla per a la Transició cap a una nova normalitat, a la realitat 
del terme municipal de Riola, de manera que es recupere gradualment la vida quotidiana, i el 
benestar social, minimitzant el risc de contagi per a la salut de la población 
 
Sense perjudici de la resta de serveis públics, existents en el municipi, el present Pla té com 
a objecte analitzar, i al mateix temps, informar els ciutadans sobre la recuperació de la 
normalitat en els següents àmbits: 
 
1.- CEMENTERI MUNICIPAL 
2.- DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT 
3.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVA 
 

III.- CEMENTERI MUNICIPAL 
 

L'Ajuntament de Riola, de conformitat amb el que s'estableix en l’article 25.2.j) i j) de la Llei 
7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, ha d'adoptar les mesures sanitàries i 
organitzatives necessàries per a garantir un adequat accés a les instal·lacions municipals, 
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compaginant-se amb les restriccions de desescalada aprovades pel Govern. 
 
Des del dilluns 8 de juny, les instal·lacions municipals del cementeri van reobrint d'acord 
amb les indicacions de les autoritats sanitàries en funció de la fase de desescalada en la 
qual es troba el municipi de Riola. 
 
A través del present Pla d'Acció S'INFORMARÀ els usuaris del servei les mesures 
higienicosanitàries que han d'adoptar-se durant el desenvolupament de l'activitat. 
 
1.- Horari de dilluns a divendres de 09.30h a 13.30h. 
 
No tocar ni besar objectes de devoció, o altres utensilis que habitualment s'utilitzen. 
 
Hauran d'atendre les indicacions assenyalades pels operaris de manteniment. 
 
No es permetrà l'accés de més de 10 persones al recinte, podent ser objecte de modificació, 
segons normativa estatal i autonòmica. 
 
2.- Mesures de seguretat i higiene.- 
 
1.- És obligatori l'ús de màscara i guants. 
 
2.- Haurà d'evitar-se el contacte físic amb altres persones. 
 
3.- Les persones que accedisquen a les instal·lacions municipals haurà d'efectuar-ho de 
manera escalonada. 
 
4.- Hauran d'usar el gel hidroalcohòlic situat en les instal·lacions del cementeri. 
 
5.- Hauran d'evitar-se aglomeracions, especialment en les fonts d'aigua. 
 
6.- No es permetrà l'accés de més de 10 persones al recinte, podent ser objecte de 
modificació, segons normativa estatal i autonòmica. 
 
3.- Recomanacions generals.- 
 
Complir i respectar totes les normes i protocols de seguretat i higiene que s'establisquen que 
protegeixen la teua salut i la dels altres. Es prega la màxima responsabilitat i prudència, 
prioritzant sempre minimitzar el risc d'un possible contagi. 
 
 ota  ersona   e accedisca a  na instal laci   a r  d  com lir amb els  rotocols   blicats 
en el BOE, pels quals s'aproven, publiquen i actualitzen els protocols bàsics d'actuació per a 
la volta als entrenaments, pràctica esportiva i el reinici de les competicions. 
 
Aquestes recomanacions en tot moment estaran subjectes a les indicacions de les autoritats 
sanitàries, i podran ser modificades, adaptant-se a la normativa estatal i autonòmica que es 
dicte, publicant-se en la pàgina web de l'Ajuntament i mitjans de comunicació social, 
titularitat de la present Entitat Local. 
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IV.- DEPENDENCIES AJUNTAMENT.- 
 

L'Ajuntament de Riola, ha d'adoptar les mesures sanitàries i organitzatives necessàries per a 
garantir un adequat accés a les instal·lacions municipals, compaginant-se amb les 
restriccions de desescalada aprovades pel Govern. 
 
Des del dimecres dia 10 de juny, els serveis administratius van reobrint d'acord amb les 
indicacions de les autoritats sanitàries en funció de la fase de desescalada en la qual es 
troba el municipi de Riola. 
 
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals -LPRL-, regula en el 
seu art. 14 el dret a la protecció enfront dels riscos laborals, establint que els treballadors 
tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball; així mateix, 
regula un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors enfront dels riscos 
laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les Administracions 
Públiques respecte del personal al seu servei. 
 
A través del present Pla d'Acció S'INFORMARÀ els usuaris del servei les mesures 
higienicosanitàries que han d'adoptar-se durant el desenvolupament de l'activitat. 
 
4.1.- Horari Ajuntament.- 9.00 h a 13.00 hores 
 
4.2.- Accés als instal·lacions Ajuntament.- 
 
1.- L'assistència personalitzada es realitzarà, preferentment, mitjançant cita prèvia: El 
nombre de cites per a una mateixa hora s'establirà de manera que es puguen mantindre les 
distàncies de seguretat dins de l'oficina i es limitarà l'aforament per a complir amb el requisit 
de distància interpersonal de dos metres. Únicament es permetrà l'accés a les instal·lacions 
dels usuaris a l'hora en què tinguen la cita i mentrestant hauran d'esperar fora, guardant la 
distància de seguretat. 
 
L'Ajuntament, per motius d'interés públic i prèvia petició raonada, podrà eximir de la 
sol·licitud de cita. 
 
2.- La cita prèvia s'efectuarà a través dels següents mitjans: 
- telefònicament: 96 170 22 01 
- per correu electrònic: ajuntamentderiola@gmail.com 
 
3.- Es prioritzarà el desenvolupament de tràmits administratius a través de seu electrónica 
 
4.- Les mesures contem lades en a  est Pla d’acci  tamb  serán d’a licaci   er al servei 
de fisioteràpia. 
 
4.3.- Mesures higienicosanitàries.- 
 
1.- L'usuari dels serveis públics haurà de vindre proveït de màscara. 
 
2.- L'Ajuntament disposarà de gels hidroalcohòlics o desinfectants, per a la neteja de mans, 
situat en els dispensadors. 
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3.- Es recomana que tots els usuaris, realitzen una vigilància activa dels seus símptomes. 
Davant qualsevol símptoma o en cas de sospita d'estar infectat, o haver estat en contacte 
amb persones infectades o sota sospita d'estar-ho, s'ha d'evitar qualsevol activitat, posant-
se en contacte de manera immediata amb els serveis sanitaris i seguir totes les seues 
indicacions. 
 
4.- Els usuaris hauran de guardar la distància mínima de seguretat, especialment les 
referides al distanciament físic d'almenys 2 metres. 
 
5.- Recomanacions generals.- 
 
Complir i respectar totes les normes i protocols de seguretat i higiene que s'establisquen que 
protegeixen la teua salut i la dels altres. Es prega la màxima responsabilitat i prudència, 
prioritzant sempre minimitzar el risc d'un possible contagi. 
 
 ota  ersona   e accedisca a  na instal laci   a r  d  com lir amb els  rotocols   blicats 
en el BOE, pels quals s'aproven, publiquen i actualitzen els protocols bàsics d'actuació per a 
la volta als entrenaments, pràctica esportiva i el reinici de les competicions. 
 
Aquestes recomanacions en tot moment estaran subjectes a les indicacions de les autoritats 
sanitàries, i podran ser modificades, adaptant-se a la normativa estatal i autonòmica que es 
dicte, publicant-se en la pàgina web de l'Ajuntament i mitjans de comunicació social, 
titularitat de la present Entitat Local. 

 
V.- INSTALACIONS ESPORTIVES 

 
L'Ajuntament de Riola, en virtut del que es disposa en l'article 25.2.j) i .l) de la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de Règim local ha d'adoptar les mesures sanitàries i organitzatives 
necessàries per a garantir l'ús de les instal·lacions esportives, de manera que permeta 
l'exercici de l'esport compaginant-se amb les restriccions de desescalada aprovades pel 
Govern. 
 
Des del dilluns 15 de juny, els espais esportius van reobrint d'acord amb les indicacions de 
les autoritats sanitàries en funció de la fase de desescalada en la qual es troba el municipi 
de Riola. 
 
A través del present Pla d'Acció S'INFORMARÀ els usuaris del servei les mesures 
higienicosanitàries que han d'adoptar-se durant el desenvolupament de l'activitat. 
 
5.1.- Mesures sanitàries.- 
 
1.- Haurà d'assegurar-se la disponibilitat permanent d'aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants, per a la neteja de mans. 
 
2.- El personal encarregat de la neteja realitzarà totes les tasques amb màscara i guants, i 
en finalitzar durà a terme una adequada higiene de mans, amb aigua i sabó. 
 



 

        AJUNTAMENT DE RIOLA 

N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 170 22 01      FAX:96 170 29 30        CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA 

3.- Les instal·lacions esportives hauran de desinfectar-se, almenys dues vegades al dia, i 
una d'elles, en finalitzar la jornada, prestant especial atenció a les zones comunes i i 
superfícies de contacte més freqüents. 
 
4.- Es reforcen els serveis de neteja de les condícies, per a garantir l'estat de seguretat i 
higiene. 
 
5.- Els positius per COVID 19, fins i tot asimptomàtics, no podran iniciar la pràctica esportiva. 
 
6.- Es recomana que tots els usuaris, realitzen una vigilància activa dels seus símptomes. 
Davant qualsevol símptoma o en cas de sospita d'estar infectat, o haver estat en contacte 
amb persones infectades o sota sospita d'estar-ho, s'ha d'evitar qualsevol activitat, posant-
se en contacte de manera immediata amb els serveis sanitaris i seguir totes les seues 
indicacions. 
 
7.- Es recomana l'ús de màscares, guants, cintes o mocadors per al cabell, així com l'ús 
d'ulleres, sempre que l'activitat esportiva així ho permeta. Retira-te'ls només quan siga 
impossible portar-los per a la realització de l'activitat esportiva 
 
8.- Abans i després de la pràctica esportiva és molt important llavar-se les mans amb aigua i 
sabó o solucions de gel hidroalcohòlic, sent necessari que s'emporte per l'esportista aquests 
pots de gel d'ús individual, així mateix es disposarà d'aquests en les condícies de pista. 
 
5.2.- Mesures d'obertura.- 
 
1.- Les instal·lacions esportives romandran obertes els següents dies: dilluns a divendres 
 
2.- L'horari d'obertura serà el següent: de 8.00 hores a 10.00 del matí. De 17,30 a 21,30 
hores. 
 
3.- L'ús de les instal·lacions habilitades hauran d'efectuar-se mitjançant cita prèvia en 
l'aplicació de reserves del poliesportiu.: 
https://m.poliesportiuderiola.pistas-online.com/#1 
 
La reserva en línia d'espais esportius s'anirà habilitant progressivament, segons els espais 
que puguen ser utilitzats d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i a la fase de 
la desescalada en la qual es trobe el municipi de Riola, segons l'aplicació informàtica 
habilitada per a formalitzar les corresponents reserves. 
 
5.3.- Mesures d'accés.- 
 
1.- Accés entrada i eixida: s'establiran zones d'entrada i eixida diferenciades, les quals se 
senyalitzaran adequadament i hauran de respectar-se pels usuaris, amb la finalitat d'evitar 
creus i aglomeracions. 
En tot cas, el control d'accés d'usuaris serà assenyalat per l'encarregat municipal. 
 
2.- Es limitarà l'accés a les instal·lacions municipals, segons aforament marcat per la 
normativa. L'Ajuntament establirà una aplicació específica que regule l'entrada en les 
instal·lacions esportives, limitant l'aforament i accés, en funció de la normativa assenyalada. 
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3.- Les activitats es desenvoluparan per subgrups de fins a un màxim de 4 participants, 
assegurant una distància mínima de dos metres de separació, per sessió. 
 
4.- Les sessions seran màxim d'hora i mitja. 
 
5.4.- Ús del bany-vestuaris.- 
 
1.- Els vestuaris i banys romandran tancats, per motius de seguretat i higiene. 
 
5.5.- Desenvolupament d'activitats.- 
 
1.- S'usaran els equips de protecció individual: màscares reutilitzables i gels hidroalcoh`0lics. 
 
Hauran de desinfectar-se, tant les mans com sola de sabates a l'entrada i eixida 
d'instal·lacions. 
 
2.- Respecta en tot moment els horaris i pista assignada. 
 
3.- Estarà permesa la pràctica del joc de dobles respectant el límit màxim de 4 persones per 
pista i sessió, tot això sense oblidar el compliment de les mesures de seguretat i higiene 
fixades per les autoritats sanitàries ja conegudes, especialment les referides al 
distanciament físic d'almenys 2 metres. 
 
4.- Els esportistes no han de compartir o intercanviar cap material, tovalloles, botelles, 
begudes, aliments,  o altres productes. Es recomana desinfectar-ho tot en acabar els 
entrenaments. 
 
5.- S'evitarà tocar les tanques i portes d'accés a les pistes, així com pals i xarxa. Deixar les 
portes obertes. 
Usar la raqueta/pala i el peu per a recollir la pilota i enviar-li-la a l'adversari. Es recomana 
utilitzar tubs aplegapilotes o similar. 
 
7.- Les activitats permeses seran les següents: 
Tennis 
Paddel 
Frontó 
Pin Pon 
 
Totes les altres instal·lacions romandran tancades i inhabilitades per al seu ús, per motius 
de seguretat i higiene. 
 
5.6.- Recomanacions generals.- 
 
Complir i respectar totes les normes i protocols de seguretat i higiene que s'establisquen que 
protegeixen la teua salut i la dels altres. Es prega la màxima responsabilitat i prudència, 
prioritzant sempre minimitzar el risc d'un possible contagi. 
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 ota  ersona   e accedisca a  na instal laci   a r  d  com lir amb els  rotocols   blicats 
en el BOE, pels quals s'aproven, publiquen i actualitzen els protocols bàsics d'actuació per a 
la volta als entrenaments, pràctica esportiva i el reinici de les competicions. 
 
Aquestes recomanacions en tot moment estaran subjectes a les indicacions de les autoritats 
sanitàries, i podran ser modificades, adaptant-se a la normativa estatal i autonòmica que es 
dicte, publicant-se en la pàgina web de l'Ajuntament i mitjans de comunicació social, 
titularitat de la present Entitat Local. 
 
 
 
 
 

  


