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València, 8 d’octubre de 2021 
 
 
A/A. SOCIEDADES MUSICALES FEDERADAS DE LA COMUNITAT A/A. SOCIEDADES MUSICALES FEDERADAS DE LA COMUNITAT A/A. SOCIEDADES MUSICALES FEDERADAS DE LA COMUNITAT A/A. SOCIEDADES MUSICALES FEDERADAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA.VALENCIANA.VALENCIANA.VALENCIANA. 
  
Para su conocimiento, adjuntamos la RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2021, 
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan 
medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19. 
 

Con ello, queremos resumir las medidas que indica la resolución y que nos 
afectan desde mañana día 9 de octubre y hasta que se publique una nueva 
resolución: 
 

1. Medidas relativas a eventos y celebraciones con concentración de 
personas y festivales de música 

 
En la realización de cualquier evento, celebración popular, desfile, espectáculo 
o cualquier otro acto similar no incluido en otro punto de esta resolución, se 
deberán observar las siguientes reglas: 
1. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo caso, incluso al aire libre, 
tanto para las personas participantes en el evento como para el público que 
pueda asistir, con las excepciones establecidas en esta resolución. 
2. El aforo será del 100 % cuando el público esté sentado y no se consuma 
comida ni bebida. Si se consumiere, será necesario dejar un asiento libre de 
distancia en la misma fila entre personas o grupo de personas no convivientes, 
siendo necesario el uso de la mascarilla cuando no se consuma. 
3. Si el evento se celebra con el público de pie, el aforo se medirá a razón de 
2,25 metros cuadrados por persona. 
4. La entrada del público se realizará con antelación suficiente para permitir un 
acceso escalonado y minimizar así el riesgo de formación de aglomeraciones. 
 

2. Medidas relativas a cines, cines de verano, teatros, anfiteatros, 
auditorios, salas multifuncionales, salas de artes escénicas y circos 

 

En los establecimientos que ordena este punto, en los supuestos de consumo 
de comida y bebida en sala, será necesario dejar un asiento libre de distancia 
en la misma fila entre personas o grupo de personas no convivientes. Fuera de 
este supuesto, el aforo será del 100 %. 
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Esperando que esta información sea de su interés, quedamos a su disposición 
para atender cualquier consulta a través del e-mail: fsmcv@fsmcv.org o núm. 
de tel. 963531943. 
  
Muy cordialmente, 
 
Daniela González Almansa 
Presidenta FSMCV 
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A/. SOCIETATS MUSICALS FEDERADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.A/. SOCIETATS MUSICALS FEDERADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.A/. SOCIETATS MUSICALS FEDERADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.A/. SOCIETATS MUSICALS FEDERADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
  
Perquè en prenguen coneixement, adjuntem la RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 
2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual 
s'acorden 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. 
 

Amb això, volem resumir les mesures que indica la resolució i que ens afecten 
des de demà dia 9 d'octubre i fins que es publique una nova resolució: 
 

1. Mesures relatives a esdeveniments i celebracions amb concentració de 
persones i festivals de música 

 
En la realització de qualsevol esdeveniment, celebració popular, desfilada, 
espectacle o qualsevol altre acte similar no inclòs en un altre punt d'aquesta 
resolució, s'hauran d'observar les següents regles: 
1. L'ús de la màscara serà obligatori en tot cas, fins i tot a l'aire lliure, tant per 
a les persones participants en l'esdeveniment com per al públic que puga 
assistir, amb les excepcions establides en aquesta resolució. 
2. L'aforament serà del 100% quan el públic estiga assegut i no es consumisca 
menjar ni beguda. Si es consumira, serà necessari deixar un seient lliure de 
distància en la mateixa fila entre persones o grup de persones no convivents, 
sent necessari l'ús de la màscara quan no es consumisca. 
3. Si l'esdeveniment se celebra amb el públic de peu, l'aforament es mesurarà 
a raó de 2,25 metres quadrats per persona. 
4. L'entrada del públic es realitzarà amb antelació suficient per a permetre un 
accés escalonat i minimitzar així el risc de formació d'aglomeracions. 
 

2. Mesures relatives a cinemes, cinemes d'estiu, teatres, amfiteatres, 
auditoris, sales multifuncionals, sales d'arts escèniques i circs 
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En els establiments que ordena aquest punt, en els supòsits de consum de 
menjar i beguda en sala, serà necessari deixar un seient lliure de distància en 
la mateixa fila entre persones o grup de persones no convivents. Fora 
d'aquest supòsit, l'aforament serà del 100%. 
 
 
Esperant que aquesta informació siga del seu interés, quedem a la seua 
disposició per a atendre qualsevol consulta a través de l'e-mail: 
fsmcv@fsmcv.org o núm. de tel. 963531943. 
  
Ben cordialment, 
 
Daniela González Almansa 
Presidenta FSMCV 

 
 
 


