
TANCAMENT PERIMETRAL
• Es prorroga la limitació d’entrada i eixida de persones del territori 

de la Comunitat Valenciana.

• Es prorroga la limitació de circulació de les persones en horari 
nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores.

* Excepte per als desplaçaments adequadament justificats: 

• Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris. 

• Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, 
institucionals o legals. 

• Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les 
escoles d’Educació Infantil. 

• Retorn al lloc de residència habitual o familiar. 

• Assistència i atenció de persones majors, menors, dependents, 
persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

• Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de 
proveïment de carburant en territoris limítrofs. 

• Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, 
judicials o notarials. 

• Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres 
tràmits administratius inajornables. 

• Realització d’exàmens o proves oficials inajornables. 

• Desplaçaments d’esportistes, entrenadors, jutges o àrbitres 
federats, per a dur a terme activitats esportives federades de 
competició oficial, degudament acreditats mitjançant la llicència 
esportiva o un certificat federatiu. 

• Per causa de força major o situació de necessitat. 

• Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament 
acreditada. 

TROBADES SOCIALS O FAMILIARS
• En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran 

formar grups de més de 4 persones, excepte si es tracta de 
persones convivents.

• En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com a l’exterior, es 
permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que 
pertanyen al mateix nucli o grup de convivència.

* Excepte:

• Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les 
cures, com l’atenció i l’acompanyament a persones menors d’edat, 
persones majors, en situació de dependència, amb diversitat 
funcional o en situació d’especial vulnerabilitat. 

• La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o 
progenitores no convivents entre ells. 

• L’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les 
seues tipologies. 

• La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que 
visquen en domicilis diferents. 

• Les persones que viuen soles es podran incorporar a una altra única 
unitat de convivència, sempre que en aquesta unitat de convivència 
només s’incorpore una única persona que visca sola. 

La permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions 
i trobades religioses, incloses les cerimònies nupcials o altres 
celebracions religioses específiques, no podrà superar el 50 % del seu 
aforament, sempre que la distància interpersonal respecte un mínim 
d’1,5 metres. 

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
• L’aforament permés a l’interior dels locals és del 30 %, sempre 

respectant un compliment estricte de les mesures de ventilació 
i climatització en espais interiors. A les terrasses a l’aire lliure, 
l’aforament és del 100 %. Es consideren “terrasses a l’aire lliure” 
tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat 
lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

• L’horari de tancament d’aquests establiments serà a les 18.00 hores.

• L’ocupació de taules serà de màxim 4 persones per taula o 
agrupacions de taules. 

• La distància entre taules serà de 2 metres a l’interior i 1,5 metres en 
terrasses exteriors. 

• El consum s’ha de fer sempre assegut a taula. 

• L’ús de mascareta és necessari quan no s’estiga consumint. 

No queda permés en aquests establiments el següent: 

•  L’ús de la barra. 

•  Els serveis tipus self service o bufet.

•  Fumar. 

•  Les activitats o màquines recreatives i els jocs d’atzar en taula.

•  El ball, ni en interiors ni en exteriors.

S’exceptuen del límit horari de tancament previst en aquest apartat els 
establiments, els locals i les activitats que presten un servei que es puga 
considerar essencial o no substituïble:

•  Serveis d’hostaleria d’hospitals i clíniques, per a ús de professionals, 
i acompanyants i familiars de pacients.

•  Serveis d’hostaleria i restauració d’establiments hotelers i 
allotjaments turístics, per a ús exclusiu de la clientela que s’hi allotja. 

•  Serveis d’hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de 
treball, per a ús exclusiu per al personal empleat. 

•  Servei d’hostaleria i restauració en centres educatius, per a ús 
exclusiu del personal docent i no docent i de l’alumnat del centre, 
i en els centres residencials, diürns i ambulatoris del servei públic 
valencià de serveis socials.

•  Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació, 
o llocs que, sense considerar-se àrees de servei, es troben pròxims 
o limítrofs a les carreteres, bé de manera directa en el cas de 
carreteres convencionals, bé a través d’enllaços en cas d’autovies, 
i que presten servei, tots, de manera habitual als transportistes o 
al personal pertanyent als serveis essencials de qualsevol mena, 
inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres, 
o a la resta de personal en cas de causes imprevistes estrictament 
justificades.

Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de 
menjar i/o beguda per la clientela en l’establiment amb cita prèvia, es 
podran dur a terme durant l’horari d’obertura habitual de l’establiment.
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LOCALS COMERCIALS
• Els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis 

professionals, amb independència de la seua superfície útil 
d’exposició i venda, han de reduir al 50 % l’aforament total als 
establiments i locals. En el cas d’establiments o locals distribuïts 
en diverses plantes, la presència de clientela en cada planta ha de 
guardar aquesta mateixa proporció. 

• Tots els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis 
professionals que disposen d’aparcaments o espais destinats a 
l’estacionament de vehicles dels seus clients han de reduir al 50 % 
la capacitat d’aquests aparcaments i espais. 

• En els locals comercials i les superfícies comercials l’activitat dels 
quals siga la venda de productes i articles, no es podrà vendre 
a partir de les 20.00 hores, llevat dels considerats essencials 
per a la venda de productes d’alimentació, begudes, productes 
higiènics, establiments farmacèutics, sanitaris, òptiques, productes 
ortopèdics, serveis de perruqueria i d’aliments per a animals de 
companyia, únicament per a la venda d’aquests productes. 

• Els establiments que presten o desenvolupen activitats diferents 
en un mateix espai han de delimitar clarament cada una, i han de 
respectar els límits per a cada sector de productes segons el seu 
aforament establit. En tot cas, s’establiran les mesures adequades 
a través de l’ordenació corresponent amb senyalització del sentit 
de circulació o barreres físiques que delimiten cada espai. Això no 
s’aplica als supermercats, autoserveis i altres comerços menors 
d’alimentació. 

• Als locals comercials i de prestació de serveis, inclosos els situats 
als centres comercials, no està permés l’ús de zones comunes 
i recreatives de parcs comercials, excepte per al trànsit entre 
establiments comercials. 

En aquest apartat no estan inclosos els establiments l’activitat principal 
dels quals és la prestació de serveis professionals i els centres en els 
quals s’imparteix formació no reglada.

CELEBRACIONS, ESDEVENIMENTS O 
CONCENTRACIONS DE PERSONES
• No se celebraran esdeveniments de cap índole que impliquen 

aglomeració o concentració de persones que es desenvolupen 
tant a l’aire lliure com en espais tancats. Es consideren com a tals 
esdeveniments i activitats els espectacles públics, les activitats 
recreatives i socioculturals, l’exhibició d’animals i les celebracions 
populars.

• No tindran consideració d’esdeveniments i activitats els actes 
culturals inclosos en la programació ordinària, habitual dels locals 
i establiments culturals i artístics com sales de conferències, 
museus i sales d’exposicions, sales polivalents, sales socioculturals, 
espectacles cinematogràfics, cinemes, cinemes d’estiu, 
autocinemes, espectacles teatrals i musicals, teatres, amfiteatres, 
auditoris, sales multifuncionals, sales d’arts escèniques i altres 
espais de naturalesa anàloga l’activitat ordinària dels quals siga 
cultural, així com la celebració de proves selectives o exàmens 
realitzats per organismes oficials o centres educatius.

•  La celebració de seminaris, congressos, assemblees, jornades i 
altres activitats d’aquestes característiques que se celebren en 
locals, l’activitat ordinària dels quals siga la d’albergar aquesta 
classe de trobades, no seran considerats esdeveniments a l’efecte 
d’aquest apartat.

• Totes aquestes activitats hauran de complir amb les limitacions 
d’aforament del 50 %.

• No es permeten els espectacles itinerants o de “desfilada” en els 
quals públic i espectacle es mouen al mateix temps.

TANCAMENT CAUTELAR DELS SEGÜENTS 
ESTABLIMENTS, ESPAIS I ACTIVITATS
• Es manté el tancament preventiu i la suspensió cautelar d’activitats, 

establiments, espais o centres on es desenvolupen activitats 
festeres tradicionals.

• Es manté la suspensió de l’activitat pròpia de discoteques, sales 
de ball i bars de copes amb actuacions musicals en directe i sense, 
pubs, cibercafés, cafés teatre, cafés concert, cafés cantant, ni la 
realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateur de 
cant. Es permet música ambiental. 

• Es manté la suspensió de les activitats recreatives i d’atzar en 
establiments com casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius 
de màquines d’atzar, salons recreatius de màquines d’atzar, salons 
de joc, tómboles, salons cíber i similars. 

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 
• Es podrà practicar activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en 

instal·lacions obertes o tancades, sense contacte físic i en les 
modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.

• L’activitat practicada per lliure o dirigida per un professional podrà 
realitzar-se en grups màxims de 4 persones, sense contacte físic i 
mantenint la distància de seguretat. 

• Per a fer activitat esportiva a l’aire lliure o en instal·lacions 
esportives obertes, i sempre que siga possible mantindre la 
distància de seguretat, no és obligatori l’ús de mascareta.

• La mascareta serà obligatòria en zones o espais amb gran afluència 
de persones, on no siga possible mantindre la distància de seguretat 
recomanada per les autoritats sanitàries amb la resta de persones 
esportistes o vianants. 

• Per a la realització d’activitat esportiva en instal·lacions tancades 
serà obligatori l’ús de mascareta. 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
• En les instal·lacions esportives tancades, l’aforament màxim permés 

serà d’un 30 % respecte de l’aforament ordinari de la instal·lació. 

•  Les instal·lacions esportives tancades conclouran la seua activitat 
a les 20.00 hores i no podran romandre les persones usuàries en el 
seu interior fora de l’horari permés. 

• En les piscines, l’aforament màxim permés serà d’un 30 % respecte 
de l’aforament ordinari de la instal·lació i en el vas de la piscina. 

• Es permet l’ús de vestuaris, amb un aforament màxim permés d’un 
30 % respecte de l’aforament ordinari. 

• Es podran utilitzar les dutxes quan siguen individuals.
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L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA DE LA 
POBLACIÓ EN EDAT ESCOLAR 
• La població en edat escolar de les etapes educatives d’Infantil i 

Primària podrà participar fora de la jornada escolar en activitats 
esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 
10 persones esportistes.

• Les activitats esportives grupals i els entrenaments esportius es 
desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb 
altres grups d’activitat o d’entrenament. Es poden fer únicament 
dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, que 
permeten garantir en tot moment la distància de seguretat entre els 
esportistes que hi participen.

• Les activitats esportives grupals i els entrenaments esportius es 
desenvoluparan sense públic. 

• No es permet la participació de persones escolaritzades en les 
etapes educatives d’Infantil i Primària en esdeveniments i en 
competicions esportives.

* Excepte:

• Entrenaments de l’esport federat, dels campionats d’esport 
universitari, i dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de 
l’Educació Secundària. 

• Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat 
d’Esport Universitari o als Jocs esportius de la Comunitat 
Valenciana. 

COMPETICIONS ESPORTIVES
Continuen suspeses totes les competicions, les activitats i els 
esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades, 
en totes les categories i modalitats esportives.

* Excepte:

•  Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que 
atorguen un dret d’ascens a campionats o competicions d’àmbit 
estatal. 

•  Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que 
siguen imprescindibles per a obtindre la classificació oficial per a 
campionats d’àmbit estatal. 

•  La competició professional de pilota valenciana masculina i la 
màxima competició en categoria femenina. 

•  Les competicions oficials professionals d’àmbit internacional 
i estatal, i les competicions oficials no professionals d’àmbit 
internacional i estatal.

En las competiciones deportivas que se celebran en instalaciones 
deportivas o al aire libre en espacios naturales o en la vía pública, no 
podrán participar más de 150 personas deportistas de forma simultánea. 

OCI EDUCATIU, ESCOLES D’ANIMACIÓ 
JUVENIL, PARCS I ZONES D’ESPLAI LLIURE
• Els parcs, els jardins i les zones d’esplai a l’aire lliure romandran 

oberts, excepte en el període horari que limita la mobilitat o la 
circulació de les persones. 

• Als parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables, 
tobogans i altres jocs infantils hauran de respectar-se les mesures 
de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

• S’autoritzen les activitats d’oci educatiu i educació en el temps 
lliure, i escoles d’animació juvenil, organitzades tant per les 
administracions com per les entitats o associacions juvenils 
d’educació no formal. En les instal·lacions interiors o exteriors on es 
desenvolupen aquestes activitats, no es podrà superar el 30 % del 
seu aforament. Les activitats hauran de realitzar-se en grups de fins 
a un màxim de 10 persones, a més de la persona monitora.

• S’inclouen en aquest apartat les ludoteques i tots aquells 
establiments d’activitats recreatives infantils i juvenils.

VETLATORIS I ENTERRAMENTS
• Els vetlatoris podran fer-se en tota mena d’instal·lacions, públiques 

o privades, amb un aforament del 30 % i amb un límit màxim de 20 
persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats, 
siguen convivents o no ho siguen i sempre que s’hi puga garantir la 
distància de seguretat.

• La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a 
cremació de la persona que ha faltat es restringeix a un màxim de 
20 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais 
tancats, entre familiars i persones pròximes.

CEREMONIAS NO RELIGIOSAS
• Les cerimònies no religioses podran fer-se en tota mena 

d’instal·lacions, públiques o privades, siga en espais a l’aire lliure o 
espais tancats, sempre que no se supere 1/3 del seu aforament, amb 
un màxim de 20 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones 
en espais tancats, entre familiars i persones pròximes.

• Les celebracions que impliquen servei d’hostaleria, restauració, en 
salons de banquets o en qualsevol altre establiment d’hostaleria o 
espai privat s’ajustaran al que es regula en aquesta matèria, amb un 
màxim de 20 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en 
espais tancats, entre familiars i persones pròximes.

RESIDÈNCIES I ALTRES ALLOTJAMENTS 
SIMILARS
• En les residències d’estudiants, residències escolars, campaments 

i albergs per a treballadors, l’obertura de zones comunes es permet 
fins a 30 % de l’aforament, sense servei de bufet ni autoservei. 
Poden establir-se torns en el menjador, sempre garantint les 
mesures de distanciament i higiene i de prevenció, i s’hi suspenen 
les visites.

• En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius, 
les persones de diferents grups de convivència no poden pernoctar 
en la mateixa estança ni utilitzar cuines compartides.

PISCINES I PLATGES
• Les piscines per a ús recreatiu, piscines d’hotels, allotjaments 

turístics i piscines d’urbanitzacions hauran de respectar el límit del 
30 % de la seua capacitat d’aforament tant quant al seu accés com a 
la pràctica recreativa.

• Es podrà fer ús dels vestuaris, però no es podrà fer ús de les dutxes 
ni de les fonts d’aigua.

• Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i 
esportiva a l’aire lliure, mantenint les mesures de distanciament físic 
i higiene i de prevenció, sempre dins de la limitació a la llibertat de 
circulació i mobilitat i del nombre màxim de persones que puguen 
romandre en grup. 

• L’ús de la mascareta en platges i piscines és obligatori en tot 
moment per a totes les persones majors de sis anys, excepte durant 
el bany.
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