Atés que a l'empara de l'article 6 del RD 555/2020, de 5 de juny, s'ha emés el Decret
8/2020, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat, de regulació de la fase 3 en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Atés que en la gestió de la flexibilització de les restriccions s'ha promulgat també
diversa normativa sectorial que habilita el reinici o l'evolució de diverses activitats i
serveis municipals.
Atés que, en este nou context de flexibilització de les mesures de contenció, les
normes esmentades establixen un àmbit d’actuació per als subjectes privats a l’efecte
que puguen reprendre o continuar les seues activitats, alhora que per a alguna activitat
preveuen que siga cada Ajuntament el que, d’acord amb el principi dispositiu,
determine la possibilitat de realització de certes activitats, l’obertura de diverses
instal·lacions i la prestació de diferents serveis públics, així com la seua evolució i
major capacitat, amb l'abast que la garantia del compliment de les mesures de
seguretat i sanitàries permeta.
Atés que, a partir de l’anàlisi de cada activitat, instal·lació i servei, s’ha considerat
factible mantindre, reprendre, obrir, autoritzar o ampliar algunes activitats, instal·lacions
o serveis sobre la base de garantir les mesures de seguretat i higiene esmentades.
Esta Alcaldia, fent ús de les atribucions conferides per l’article 21.1 m) de la Llei de
Bases de Règim Local i la resta de la normativa aplicable, RESOL:
Primer. Disposar, de conformitat amb allò establit en la redacció actual de les Ordes
SND/458/2020, de 30 de maig, SND/414/2020, de 16 de maig, i SND/399/2020, de 9
de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions, el Decret 8/2020, de 13
de juny, de la Presidència de la Generalitat, de regulació de la fase 3 en la Comunitat
Valenciana, i la normativa sectorial específica que resulte aplicable, la reobertura,
reinici o ampliació respecte a les instal·lacions i serveis següents:
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Atés que, en esta línia de transició cap a una nova normalització, s'ha emés l'Orde
SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d'àmbit nacional (fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat), norma
que ha estat modificada per l'Orde SND/507/2020, de 6 de juny, i per l'Orde
SND/520/2020, de 12 de juny, que situa la Comunitat Valenciana, com a unitat
territorial, en l'anomenada fase 3.

Número: 2020-1532 Data: 14/06/2020

Vist que pels Decrets d'Alcaldia 1145/2020, de 10 de maig, i 1325/2020, de 31 de
maig, es va procedir a la reobertura d'algunes instal·lacions municipals i al reinici de
diverses activitats i serveis públics, en el marc de les Ordes SND/399/2020, de 9 de
maig, i SND/414/2020, de 16 de maig (que regulen, respectivament, la fase 1 i la fase
2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat), tot en seguiment de l'Acord del
Consell de Ministres del 28 d'abril de 2020.
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Vistos els Decrets d’Alcaldia 807/2020, de 12 de març, i 819/2020, de 13 de març
(prorrogats pel Decret d’Alcaldia 907/2020, de 30 de març), mitjançant els quals per
motius sanitaris derivats del brot del COVID-19 que va derivar en la declaració de
l’estat d’alarma (aprovada pel RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD
465/2020, de 17 de març, i prorrogada més actualment pel RD 555/2020, de 5 de
juny), es va disposar el tancament de diverses instal·lacions municipals i la suspensió
de diferents activitats i serveis públics.

4. Activitats culturals a espais oberts: a partir del 15 de juny de 2020 les activitats
culturals a l'aire lliure es realitzaran amb el públic assentat, guardant la distància
necessària sense superar el 75% de l'aforament ni reunir a més de 800 persones (art.
30 de l'Orde SND/458/2020, de 30 de maig, i art. 31 del Decret 8/2020, de 13 de juny,
de la Presidència de la Generalitat).
5. Espai Jove: en funcionament a partir del 15 de juny de 2020 amb el límit de 2/3 del
seu aforament i amb activitats en grups de fins a 15 persones (monitor inclòs), amb
l'ús obligatori de mascareta (art. 43 de l'Orde SND/458/2020, de 30 de maig, i art. 13.1
del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat).
6. Parcs infantils recreatius: en funcionament a partir del 15 de juny de 2020,
respectant-se les mesures de seguretat i higiene (art. 13.2 del Decret 8/2020, de 13 de
juny, de la Presidència de la Generalitat).
7. Servei d'autobús urbà: continua el seu funcionament i a partir del 15 de juny de
2020 podran ocupar-se la totalitat de les places previstes per a persones assentades i
es mantindrà una referència d'ocupació de 2 usuaris per cada metre quadrat en la
zona per a viatjar de peu procurant-se la màxima separació possible entre passatgers,
amb ús obligatori de mascareta en tots els casos (art. 2.7 de l'Orde TMA/384/2020, de
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3. Piscina a l'aire lliure: a partir del 15 de juny de 2020 es podrà accedir per a ús
recreatiu, amb cita prèvia mitjançant la pàgina web municipal, amb un límit del 30% del
seu aforament i respectant la distància interpersonal d'1,5 metres, segons estos torns
d'accés: 1r torn, de 9.30 h a 15.00 h; 2n torn, de 16.00 h a 20.30 h (de 15.00 h a 16.00
h es faran tasques de neteja), amb la indicació que estaran oberts els lavabos de la
piscina i tancades les dutxes dels vestidors i les fonts d'aigua. Per a l'ús esportiu (Club
de Natació i Club de Triatló) caldrà respectar les normes indicades, si bé existeix
l'habilitació legal que permet establir dos torns (de 9.30 h a 10.30 h i de 20.30 h a
21.30 h) amb un límit de 6 esportistes per carril (arts. 43, 44 i 45 de l'Orde
SND/414/2020, de 16 de maig i art. 50 del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la
Presidència de la Generalitat).
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2. Obertura d'instal·lacions esportives a espais oberts: en funcionament a partir del 15
de juny de 2020 pel que fa a la pista de patinatge, pumptrack, skatepark, petanca,
circuits de calistènia i zones de pistes multiesportives per a pràctica individual o per
parelles, sense contacte físic i una distància interpersonal d'1,5 metres (art. 33 de
l'Orde SND/458/2020, de 30 de maig, i art. 33 del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la
Presidència de la Generalitat).
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1. Poliesportiu: junt a les zones ja obertes segons els Decret d'Alcaldia núm.
1145/2020, de 10 de maig, i 1325/2020, de 31 de maig, a partir del 15 de juny de 2020
es podrà realitzar la pràctica de l'esport, sense necessitat de cita prèvia, de manera
individual, per parelles o en grups de fins a 30 persones en zones obertes i 20 en
tancades, amb un límit del 50% de l'aforament de cada zona ocupada, sense contacte
físic, amb la possibilitat d'anar acompanyat d'una altra persona (que no ha de ser
necessàriament l'entrenador), amb el manteniment d'una distància de seguretat d'1,5
metres, sempre que siga possible, sense perjudici de les especialitats de l'entrenament
per a lligues federades no professionals, i amb la indicació que està permesa la
utilització dels vestidors i les zones de dutxes respectant la distància interpersonal (art.
33 de l'Orde SND/458/2020, de 30 de maig i art. 35 del Decret 8/2020, de 13 de juny,
de la Presidència de la Generalitat) i sense superar la proporció de 4 m² per persona
usuària.

3 de maig).
8. Cementeri: a partir del 15 de juny de 2020 el número màxim de persones que poden
concórrer a un enterrament és de 50, més sacerdot o persona assimilada, amb ús
obligatori de mascareta i una distància mínima interpersonal d'1,5 metres, amb la
indicació que els lavabos estaran tancats (art. 8 de l'Orde SND/458/2020, de 30 de
maig, art. 8 del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat, i
altres normes compatibles).

12. Edifici CREC i servei OMIC: en funcionament a partir del 15 de juny de 2020, amb
ús obligatori de mascareta i distància interpersonal de seguretat d'1,5 metres.
13. Cerimònies nupcials: a partir del 15 de juny de 2020 els casaments civils als
edificis municipals podran realitzar-se sense superar el 75% de l'aforament del lloc on
se celebren i, si es respecta este límit, sense que concórreguen més de 75 persones
en espais tancats i 150 a l'aire lliure, amb ús obligatori de mascareta i manteniment de
distància social (art. 10 de l'Orde SND/458/2020, de 30 de maig, i art. 10 del Decret
8/2020, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat).
Segon. Mantindre el contingut del Decret d'Alcaldia 1145/2020, de 10 de maig, pel que
fa a les característiques de l'obertura de l'Arxiu municipal i centres educatius, així com
allò disposat en el Decret d'Alcaldia esmentat respecte al Palau de la Vila, l'Oficina de
Turisme, el MAOVA, les Biblioteques i Punt de Lectura de Sant Rafael, Poliesportiu i
Cementeri, si bé amb les modificacions introduïdes pel present Decret d'Alcaldia; i
mantindre el contingut del Decret d'Alcaldia 1325/2020, de 31 de maig, pel que fa a les
característiques de l'obertura o funcionament del Mercat de Dilluns, Mercat de
Diumenge, Centre Ocupacional "José Antonio Bodoque" i Centre de Dia "Caixa
Ontinyent" (sense perjudici de l'increment progressiu de les seues activitats, serveis i
usuaris segons el Pla organitzatiu de cada centre), Centre de menors "El Rogle"
(sense perjudici de la reactivació d'algun taller), Soterrani de les idees (Espai
"Coworking") i processos selectius, així com allò disposat en el Decret d'Alcaldia
esmentat respecte al Poliesportiu, activitats culturals a espais oberts, servei d'autobús
urbà, cementeri i cerimònies nupcials, si bé amb les modificacions introduïdes pel
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11. Biblioteques i Punt de Lectura de Sant Rafael: a partir del 15 de juny de 2020
s'amplia el servei en el sentit que es permet l'estudi en sala sense que se supere el
50% de l'aforament, així com l'increment de l'ocupació de la instal·lació en general fins
al 50% del seu aforament, amb l'obligació de mantindre una distància de seguretat
interpersonal d'1,5 metres, amb ús obligatori de mascareta i amb la indicació que els
lavabos estaran tancats (art. 22 de l'Orde SND/458/2020, de 30 de maig, i art. 25 del
Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat).
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10. Rutes turístiques: en funcionament a partir del 14 de juny de 2020 en grups de 15
persones com a màxim i progressivament de fins a 20 persones, amb una distància
interpersonal d'1,5 metres (art. 47 de l'Orde SND/414/2020, de 16 de maig, 34 de
l'Orde SND/458/2020, de 30 de maig, i art. 40 del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la
Presidència de la Generalitat).
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9. Palau de la Vila, Oficina de Turisme i el MAOVA: a partir del 15 de juny de 2020 es
permetrà fins a un 50% del seu aforament, amb ús obligatori de mascareta, amb la
resta de condicions dels articles 23 a 26 de l'Orde SND/458/2020, de 30 de maig, i 26
a 28 del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat, i amb la
indicació que els lavabos estaran tancats.

present Decret d'Alcaldia.
Tercer. Habilitar la direcció, cap o personal encarregats de servei, personal tècnic o
càrrecs anàlegs perquè, en coordinació amb la Regidoria delegada competent,
establisquen les mesures adients per a facilitar el funcionament de les instal·lacions i
activitats esmentades, així com per a, si fa el cas, restringir-les o tancar-les amb
comunicació prèvia a la Regidoria competent, que també hi podrà adoptar les mesures
indicades, amb la col·laboració de la Policia Local si fora necessari.

Sisé. Traslladar este acte als Departaments i Regidories afectats, a la Policia Local per
al seu seguiment i vigilància i a la ciutadania en general, amb la precisió que el seu
contingut desplegarà efectes a partir del 15 de juny de 2020 (excepte l'activitat turística
guiada que poguera fer-se el 14 de juny de 2020) i que la normativa que s'esmenta ho
és amb la redacció en vigor en eixa data de 15 de juny de 2020.
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Cinqué. Recordar que, d'acord amb l'Orde SND/422/2020, de 19 de maig, per a les
persones a partir de 6 anys d'edat, excepte casos de dificultat respiratòria,
contraindicacions justificades o inviabilitat per situació de discapacitat o dependència,
desenvolupament d'activitats incompatibles, o força major o situació de necessitat, l'ús
de la mascareta serà obligatòria en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol
espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible
mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys 2 metres, amb el matís
que suposa l'establiment de la dita distància de seguretat en 1,5 metres en els termes
que preveu l'art. 3.2 del Decret 8/2020, de 13 de juny, de la Presidència de la
Generalitat, regulador de la fase 3 en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
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Quart. Recordar que les activitats privades obertes al públic d’establiments, locals
comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats han de respectar, segons
cada cas, allò disposat en la normativa que resulte d'aplicació, amb especial atenció a
les mesures de distanciament i higiene.
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Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Alcaldia, Secretaria

