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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de febrer 
de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per la qual s’estableixen mesures relatives a l’ús 
de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia Covid-19. [2021/2274]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de 
febrero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se establecen medidas relativas 
al uso de la mascarilla para la contención del brote epidé-
mico de la pandemia Covid-19. [2021/2274]

Advertido un error en la versión en valenciano de la resolución de 
referencia (DOGV 9031; 27.02.2021), se corrige a continuación.

En el resuelvo primero, punto 1, primer párrafo, relativo al uso de 
la mascarilla,

Donde dice:
«…
1. Les persones de sis anys d’ara en avant estan obligades a l’ús de 

la màscara en la via pública, en els espais a l’aire lliure i en qualsevol 
espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independèn-
cia del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

….».

Debe decir:
«…
1. Les persones de sis anys en avant estan obligades a l’ús de la 

mascareta en la via pública, en els espais a l’aire lliure i en qualsevol 
espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independèn-
cia del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

….».

València, 2 de marzo de 2021.– La consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública: Ana Barceló Chico.

Advertida una errada en la versió en valencià de la resolució esmen-
tada (DOGV 9031; 27.02.2021), es corregeix tot seguit.

En el punt resolutiu primer, punt 1, primer paràgraf, relatiu a l’ús 
de la mascareta,

On diu:
«…
1. Les persones de sis anys d’ara en avant estan obligades a l’ús de 

la màscara en la via pública, en els espais a l’aire lliure i en qualsevol 
espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independèn-
cia del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

….».

Ha de dir:
«…
1. Les persones de sis anys en avant estan obligades a l’ús de la 

mascareta en la via pública, en els espais a l’aire lliure i en qualsevol 
espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independèn-
cia del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

….».

València, 2 de març de 2021.– La consellera de Sanitat Universal i 
Salut Pública: Ana Barceló Chico.
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