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CELEBRACIONS, ESDEVENIMENTS O CONCENTRACIONS
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, s’hauran
d’observar les següents regles:

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-hi, amb les excepcions establides en aquesta
resolució.

L’aforament serà del 100 % quan el públic estiga

assegut i no es consumisca menjar ni beguda. Si es
consumeix, serà necessari deixar un seient lliure de

distància en la mateixa fila entre persones o grup de
persones no convivents, i caldrà l’ús de la màscara
quan no es consumisca.

Si l’esdeveniment se celebra amb el públic dempeus,
l’aforament es mesurarà a raó de 2,25 metres

quadrats per persona. En aquests casos, el consum
d’aliments i begudes es farà exclusivament en la

zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar

separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb

Quan l’activitat siga estàtica es desenvoluparà

en llocs o espais delimitats on es puga controlar
l’aforament i l’accés de manera escalonada,

garantint sempre el compliment de totes les mesures
establides i el manteniment de la distància de

seguretat interpersonal sempre que siga factible.
Quan l’activitat siga itinerant s’haurà d’organitzar
evitant les aglomeracions, per a la qual cosa

s’establiran els itineraris que ho garantisquen i que

hauran de ser modificats en qualsevol moment per a
complir amb aquesta finalitat.

En cas necessari, podran utilitzar-se tanques o

sistemes de senyalització equivalents per a un millor
control dels accessos i gestió de les persones a

l’efecte d’evitar qualsevol aglomeració i de garantir el
manteniment de la distància de seguretat.

L’entrada del públic es realitzarà amb antelació
suficient per a permetre un accés escalonat i

minimitzar així el risc de formació d’aglomeracions,
i s’hauran de fixar franges horàries adequades

per a l’accés quan s’estime necessari. L’eixida del

públic haurà de realitzar-se de manera escalonada,
garantint la distància entre persones.

les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria

En qualsevol cas, la senyalització de recorreguts

màscara quan no es consumisca.

s’establisquen es realitzarà tenint en compte el

i restauració, i serà, així mateix, necessari l’ús de la

Està permés el ball amb ús obligatori de màscara,
sense possibilitat de consum d’aliments i beguda
durant aquest, i mantenint-se la distància
interpersonal de seguretat.

S’hauran de prendre mesures per a reduir la

possibilitat que es produïsquen aglomeracions als
voltants del lloc on es desenvolupe l’activitat.

obligatoris i independents o altres mesures que

compliment de les condicions d’evacuació exigibles
en la normativa aplicable.

Es prioritzarà la venda en línia d’entrades i en cas de
compra en la taquilla, es fomentarà el pagament
amb targeta o altres mitjans que no suposen
contacte físic entre dispositius.

Els esdeveniments i festivals musicals comptaran
amb un protocol que elaborarà la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública.
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HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

al seu consum a l’interior o exterior dels locals, entre

- El tancament s’haurà de produir en l’horari que
autoritze la normativa general reguladora, en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana, dels horaris
d’espectacles públics, activitats recreatives,
activitats socioculturals i establiments públics.
- Es respectaran les mesures generals i
addicionals d’higiene.

café, bar, cafeteries, establiments públics situats en

No queda permés en els establiments de restauració

S’inclouen en aquest punt totes les activitats

hostaleres i de restauració que tenen per objecte la

prestació de servei de begudes i menjar elaborat per
els quals es troben, salons de banquets, restaurants,
la zona maritimoterrestre i saló-lounge.

Així mateix, s’inclouen els serveis tipus autoservei

(self-service) o bufet, d’acord amb les mesures de
seguretat i protocols establits a aquest efecte.
En aquests establiments:
- L’aforament màxim permés ha d’estar visible
en l’entrada.
- L’ocupació de les taules serà d’un màxim de
10 persones per taula o agrupacions de taules,
llevat que siguen convivents o es tracte de
diferents nuclis de famílies nombroses, tant a
l’interior del local com en espais a l’aire lliure i
terrasses.
- Es procurarà que la distància entre taules siga
d’almenys d’1,5 metres en interior d’establiments
i en terrasses exteriors.
- El consum serà assegut en taula, si bé es
permet l’ús de la barra per al consum sempre
que siga mantenint la distància de seguretat.
- L’ús de màscara serà necessari quan no
s’estiga consumint.
- Està permés el ball sempre amb ús
obligatori de màscara, sense possibilitat de
consum d’aliments i beguda durant aquest,
i es respectarà la distància interpersonal de
seguretat.
- Es permeten les actuacions professionals de
grups musicals i discjòkei, i caldrà assegurar la
ventilació suficient i una distància de seguretat,
almenys, de 2 metres entre músics/iques i
públic, en el cas de cantants i instruments de
vent, així com karaokes amb ús obligatori de
màscara.

i hostaleria:

- Fumar.
- L’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de
tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos
cigarrets electrònics o vaporeig en espais a
l’aire lliure o tancats.
Les celebracions posteriors a qualsevol cerimònia

o esdeveniment que impliquen servei d’hostaleria o
restauració, en salons de banquets o en qualsevol
altre establiment d’hostaleria o espai privat,
s’ajustaran al regulat en aquesta matèria.

En els serveis que impliquen còctel i servei d’àpats en
espais a l’aire lliure, podran les persones assistents
consumir menjar i beguda romanent dempeus, al

voltant d’una taula, i caldrà l’ús de la màscara quan
no es consumisca.

OCI I ENTRETENIMENT
Es permet l’activitat de discoteques, sales de ball i

bars de copes amb i sense actuacions musicals en

directe, pubs, cibercafé, cafés teatre, cafés concert i
cafés cantant.

En aquests establiments:
- L’aforament màxim permés ha d’estar visible
en l’entrada.
- L’ocupació de les taules serà d’un màxim de 10
persones per taula o agrupacions de taula en
interior i en exterior, excepte convivents.
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- Es procurarà que la distància entre taules siga,
almenys, d’1,5 metres en interior d’establiments i
en terrasses exteriors.
- El consum serà assegut en taula, si bé es
permet l’ús de la barra per al consum sempre
que siga mantenint la distància de seguretat.
- L’ús de màscara serà necessari quan no
s’estiga consumint.
- Està permés el ball, sempre amb ús
obligatori de màscara, sense possibilitat de
consum d’aliments i beguda durant aquest,
i es respectarà la distància interpersonal de
seguretat.
- Es permeten les actuacions esporàdiques o
amateur de cant, i estaran també permeses
les actuacions professionals de grups musicals
i discjòquei, assegurant ventilació suficient,
i una distància de seguretat, almenys, de 2
metres entre músics/iques i públic, en el cas
de cantants i instruments de vent, així com
karaokes amb ús obligatori de màscara.
- L’horari de tancament serà el que autoritze
la normativa general reguladora, en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana, dels horaris
d’espectacles públics, activitats recreatives,
activitats socioculturals i establiments públics,
per a cada tipus d’establiment.
- Es respectaran les mesures generals i
addicionals d’higiene.
No queda permés en aquests establiments:
- Fumar.
- L’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de
tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos
cigarrets electrònics o vaporeig en espais a
l’aire lliure o tancats.

En aquests establiments, qualsevol activitat

assimilable a la d’hostaleria i restauració que es duga
a terme, haurà de complir amb les mesures previstes
en el punt de mesures relatives a establiments
hostaleria i restauració.

CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS
No es podrà fumar en la via pública, terrasses,

platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga

respectar la distància mínima interpersonal, almenys,
de 2 metres.

Tampoc es permet fumar a les terrasses dels
establiments que desenvolupen activitats

d’hostaleria, restauració i oci i entreteniment.
Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús

de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac,

pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets
electrònics o vaporeig en espais a l’aire lliure o
tancats.

VENDA I CONSUM D’ALCOHOL
Es prohibeix el consum d’alcohol en la via pública
les 24 hores del dia, excepte en els establiments
autoritzats, durant el seu horari d’obertura.

Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja

horària compresa entre les2 2.00 hores i les 7 .00

hores de l’endemà, en tota mena d’establiments de
ACTIVITATS RECREATIVES D’ATZAR
Es permet l’obertura dels establiments i espais

dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre les
quals s’inclouen, casinos de joc, sales de bingo,

salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc,
tómboles i salons cíber, i caldrà observar l’horari de

tancament que autoritze la seua normativa sectorial.

venda al públic, excepte en aquells en els quals la

venda de begudes alcohòliques estiga destinada al
seu consum en el local.
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CINEMES, CINEMES D’ESTIU, TEATRES, AMFITEATRES,

AUDITORIS, SALES MULTIFUNCIONALS, SALAS D’ARTS
ESCÈNIQUES I CIRCS

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 %.

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA
Per a la realització d’activitat física i esportiva en els
gimnasos, serà obligatori l’ús de la mascareta.

Per a la realització d’activitat física i esportiva en

instal·lacions obertes i a l’aire lliure, el seu ús serà
obligatori només en zones o espais amb gran

afluència de persones on no siga possible mantindre
la distància de seguretat interpersonal amb la resta
de persones esportistes o vianants.

La pràctica esportiva, en l’àmbit dels entrenaments
i competicions, professionals i no professionals,

serà considerada activitat incompatible per la seua
pròpia naturalesa amb l’ús de mascareta.

L’activitat física i la pràctica esportiva que es
realitze en activitats lectives, extraescolars o

complementàries durant la jornada escolar, se

sotmetrà a les disposicions dels protocols vigents a

cada moment per als centres escolars, adoptats per

la Conselleria competent en matèria d’educació i per
la Conselleria competent en matèria de sanitat.

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
La celebració dels esdeveniments esportius en

general podrà desenvolupar-se amb un aforament
de públic del 100 %.

Es reforçarà la vigilància del compliment de

l’obligatorietat de l’ús de mascareta durant la

permanència en l’esdeveniment (inclosa l’àrea de

lavabos), així com en els moments d’entrada i eixida
d’aquest.

S’ha de reforçar la transmissió d’aquest missatge a
les potencials persones assistents.

L’organització de l’esdeveniment haurà de garantir

la seguretat en l’entrada i eixida de l’esdeveniment,
fixant franges horàries per a accés escalonat

del públic per sectors, així com en l’eixida. I haurà
d’assegurar el personal suficient que garantisca
la seguretat dins i fora del lloc per a evitar
aglomeracions.

En aquests esdeveniments, excepte consum

d’aigua, el consum d’aliments i begudes es farà
exclusivament en la zona de restauració que

s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de
l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies
dels establiments d’hostaleria i restauració i, així

mateix, serà necessari l’ús de la màscara quan no es
consumisca.

Durant la duració de l’esdeveniment i tant en espais
interiors com oberts, no es permet el consum de

tabac i de productes relacionats (DSLN o cigarrets
electrònics i de productes a base d’herbes per
a fumar).
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L’organització haurà d’establir les mesures

En aquests esdeveniments no es permetrà la venda
ni el consum d’aliments i begudes, excepte el
consum d’aigua.

mesures relatives a reforçar protocols de neteja

i desinfecció, senyalització d’accessos i zones de

pas, evitar aglomeracions, coordinació sistemes de
vigilància i control, i altres establides en la present
resolució i en les vigents en matèria de cautela,
seguretat i higiene.

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS MULTITUDINARIS EN

Durant la duració de l’esdeveniment i tant en espais
interiors com oberts, no es permet el consum de

tabac i de productes relacionats (DSLN o cigarrets
electrònics i de productes a base d’herbes per
a fumar).

L’organització haurà d’establir les mesures

LA LLIGA PROFESSIONAL DE FUTBOL MASCULINA I

mesures relatives a reforçar protocols de neteja

BÀSQUET

pas, evitar aglomeracions, coordinació sistemes de

FEMENINA, LLIGA ACB I LLIGA FEMENINA ENDESA DE
S’entén per esdeveniment esportiu multitudinari
tot aquell que se celebre en espai o recinte amb
capacitat a partir de 5.000 persones, així com els
celebrats pels equips que participen en la Lliga
Professional de Futbol masculina i femenina,
Lliga ACB i Lliga Femenina Endesa de Bàsquet.

La celebració d’aquests esdeveniments podrà

desenvolupar-se amb un aforament de públic:
- Del 50% en espais tancats.
- I del 75% en espais oberts.
Es reforçarà la vigilància del compliment de
l’obligatorietat de l’ús de màscara durant la

permanència en l’esdeveniment (inclosa l’àrea de

lavabos), així com en els moments d’entrada i eixida
d’aquest.

S’ha de reforçar la transmissió d’aquest missatge a
les potencials persones assistents.

L’organització de l’esdeveniment haurà de garantir

la seguretat en l’entrada i eixida de l’esdeveniment,
del públic per sectors, així com en l’eixida. I haurà
la seguretat dins i fora del lloc per a evitar
aglomeracions.

i desinfecció, senyalització d’accessos i zones de

vigilància i control, i altres establides en la present
resolució i en les vigents en matèria de cautela,
seguretat i higiene.

CENTRES DE PERSONES MAJORS I PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL

En els centres de persones majors, s’estarà al
que es disposa en l’ordenació que realitze la

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, en relació amb el pla d’actuació en les
residències de persones majors dependents, els

centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM,
de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.

En els centres de persones amb diversitat

funcional o problemes de salut mental, s’estarà
al que es disposa en l’ordenació que realitze la

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, en relació amb el pla d’actuació en
els centres i recursos dirigits a persones amb

diversitat funcional o problemes de salut mental

de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
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L’obertura dels centres i la represa de les activitats,
en espais referits a centres recreatius de majors o

activitats en altres centres sociosanitaris, centres de
dia i centres de diversitat funcional, correspondrà
a les administracions competents en la matèria,

de conformitat amb el que dispose per a la seua

ordenació la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives.

ÚS DE MASCARETES

Les persones de sis anys d’ara en avant queden
obligades a l’ús de mascaretes en els següents
supòsits:

- En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es
trobe obert al públic.
- En qualsevol espai a l’aire lliure d'ús públic o
que es trobe obert al públic.
- En els mitjans de transport aeri, marítim, amb
autobús, metre o per ferrocarril, incloent les
andanes i estacions de viatgers, o en telefèric,
així com en els transports públics i privats
complementaris de viatgers en vehicles de fins
a nou places, inclòs el conductor, si les persones
ocupants dels vehicles de turisme no conviuen
en el mateix domicili. En el cas dels/de les
passatgers/eres de vaixells i embarcacions, no
serà necessari l’ús de mascaretes quan es
troben dins de la seua cabina.
L’obligació no serà exigible en els següents suposats:
- A les persones que presenten algun tipus de
agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seua
situació de discapacitat o dependència, no disposen
d’autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé
presenten alteracions de conducta que facen
inviable la seua utilització.

- En el cas que, per la pròpia naturalesa

de les activitats, l’ús de la mascareta resulte
incompatible, conforme a les indicacions de
les autoritats sanitàries.

- En aquells llocs o espais tancats d’ús públic
que formen part del lloc de residència dels
col·lectius que allí es reunisquen, com són les
institucions per a l’atenció de persones majors
o amb diversitat funcional, les dependències
destinades a residència col·lectiva de
treballadors/ores essencials o altres col·lectius
que reunisquen característiques similars,
sempre que aquests col·lectius i el personal
treballador que allí exercisquen les seues
funcions tinguen cobertures de vacunació
contra el SARS-CoV-2 superiors al 80 % amb
pauta completa, acreditat per l’autoritat
sanitària competent.
Aquesta última excepció no serà aplicable a les

persones visitants externes, ni al personal treballador
dels centres residencials de persones majors o amb
diversitat funcional.

- Als oradors/ores que intervinguen en llocs tancats
d’ús públic, durant l’ús de la paraula, i s’haurà de
mantindre, almenys, la distància de seguretat

interpersonal.

- En l'exterior, durant la pràctica d'esport individual,
així com durant la realització d'activitats de
caràcter no esportiu que es realitzen en espais
naturals i mantenint, en tot cas, la distància
mínima de 1,5 metres amb altres persones que no
siguen convivents.
L’ús de mascaretes en centres penitenciaris en
els quals hi haja mobilitat del personal intern, tant
en exteriors com en espais tancats, es regirà per
les normes específiques establides per l’autoritat
penitenciària competent.

