
CELEBRACIONS, ESDEVENIMENTS O CONCENTRACIONS 
DE PERSONES 

Les celebracions populars, les desfilades, els 
espectacles itinerants o similars hauran d’observar 
aquestes regles: 

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot cas, 
fins i tot a l’aire lliure, tant per als participants en 
l’esdeveniment com per al públic que hi puga assistir, 
excepte per a menors de 6 anys. 

Quan l’activitat siga estàtica, es desenvoluparà 
en llocs o espais delimitats on es puga controlar 
l’aforament i l’accés, garantint sempre el compliment 
de totes les mesures establides i el manteniment de 
la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres.  

Quan l’activitat siga itinerant, s’haurà d’organitzar 
evitant les aglomeracions, i per a això s’establiran 
els itineraris que ho garantisquen i que s’hauran 
de modificar en qualsevol moment per a complir 
aquesta finalitat.   

En tot cas, s’hauran de prendre mesures per a reduir 
la possibilitat que es produïsquen aglomeracions als 
voltants del lloc on es desenvolupe l’activitat. 

No es podran celebrar revetles, discomòbils ni 
actuacions esporàdiques o amateurs de cant.  

Es pot celebrar qualsevol altre acte de caràcter 
musical o cultural establint butaques o seients 
preassignats, mantenint un seient de distància en 
la mateixa fila en cas de seients fixos o guardant la 
distància interpersonal d’1,5 metres si no hi ha seients 
fixos, excepte els convivents. Caldrà assegurar una 
ventilació suficient i una distància de seguretat, 
d’almenys 2 metres, entre músics, cantants o 
mantenidors de l’acte i el públic. 

Es poden fer karaokes amb ús obligatori de la 
mascareta.  

Qualsevol activitat assimilable a la d’hostaleria i 

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

Els esdeveniments de qualsevol naturalesa que 
puguen implicar aglomeració de persones i no 
estiguen previstos específicament en un altre punt, 
se celebraran d’acord amb les mesures següents: 

En el cas de celebrar-se en espais interiors, 
l’aforament serà del 50 %. En aquests espais interiors 
no es permet el consum d’aliments ni begudes, 
excepte aigua. 

En el cas de celebrar-se a l’aire lliure, l’aforament 
serà del 75 %. El consum d’aliments i begudes tindrà 
lloc exclusivament en la zona de restauració que 
s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona 
de l’esdeveniment i complir les mesures pròpies 
dels establiments d’hostaleria i restauració. 
Alternativament es permet la possibilitat d’habilitar 
un servei assistit per personal, on els assistents 
puguen consumir en la seua butaca o seient. 

En tots aquests espais s’haurà d’establir un control 
d’entrades i eixides escalonat per a evitar les 
aglomeracions. 

En tot cas, amb caràcter general, s’hauran de 
complir els punts següents: 

a) Establiment de butaques o seients preassignats, 
mantenint un seient de distància en la mateixa fila en 
cas de seients fixos o el compliment de la distància 
interpersonal d’1,5 metres, excepte convivents o grups 
d’un màxim de 10 persones. 

b) Establiment d’entrades i eixides escalonades 
i ordenació del moviment d’assistents amb 
senyalització del sentit de circulació o barreres 
físiques que delimiten els circuits. 
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c) No es permet fumar ni usar qualsevol altre 
dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes 
o assimilats, incloent-hi cigarrets electrònics o 
vaporeig. 

No obstant això, podran celebrar-se activitats 
extraordinàries o espectacles en establiments amb 
llicència diferent de la regulada en la normativa 
d’espectacles, en les condicions esmentades 
anteriorment i en les següents: 

En espais interiors l’aforament màxim serà del 
50 % sobre el previst en la llicència d’obertura de 
l’establiment o el recinte on es desenvolupen. En 
aquests espais no es permet el consum d’aliments ni 
begudes, excepte aigua.  

En espais oberts l’aforament màxim serà del 
75 % sobre el previst en la llicència d’obertura de 
l’establiment o el recinte on es desenvolupen. 
El consum d’aliments i begudes tindrà lloc 
exclusivament en la zona de restauració que 
s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona 
de l’esdeveniment i haurà de complir les mesures 
pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. 
Alternativament es permet la possibilitat d’habilitar 
un servei assistit per personal, on els assistents 
puguen consumir en la seua butaca o seient. 

En tots aquests espais, tancats i oberts, s’haurà 
d’establir un control d’entrades i eixides escalonat 
per a evitar les aglomeracions. 

Recinte amb grades amb seients preassignats que 
s’han d’ocupar mantenint un seient de distància en 
la mateixa fila o complint la distància interpersonal 
de seguretat d’1,5 metres, excepte convivents o 
grup màxim de 10 persones. Si el recinte és diàfan, 
s’ha d’ocupar amb cadires, i s’hi han d’aplicar les 
condicions que s’indiquen en els punts anteriors. 

La persona o l’entitat organitzadora atendrà per 

a l’autorització el que es preveu en el títol III del 
reglament aprovat pel Decret 143/2015. Així mateix, 
l’organització haurà de presentar en el moment de 
la sol·licitud un pla de contingència que observe 
els requisits i les condicions d’aquest apartat i de 
l’apartat anterior. 

Tots els esdeveniments, les celebracions i les 
concentracions que ordena aquest punt es 
desenvoluparan amb l’horari que s’estableix en el 
punt de mesures relatives a restauració i hostaleria. 

PAVELLONS DE CONGRESSOS, SALES DE CONFERÈNCIES 
O MULTIÚS I INSTAL·LACIONS FIRALS 

Es recomana la celebració telemàtica de tota mena 
de congressos, trobades, reunions de negocis i 
conferències. 

Els que s’organitzen de manera presencial no 
podran superar en cap cas el 75 % de l’aforament 
en cada un dels pavellons de congressos, les sales 
de conferències o multiús, i altres establiments 
i instal·lacions similars, incloent-hi les de les 
institucions firals de la Comunitat Valenciana.  

Els serveis d’hostaleria i restauració que puguen 
prestar-se en aquesta mena d’esdeveniments 
hauran de disposar d’un espai específic i diferenciat 
que quedarà subjecte a les mesures establides 
per als establiments d’hostaleria i restauració. 
Alternativament es pot establir un servei assistit 
per personal on els assistents puguen consumir en 
la seua pròpia butaca o seient on es desenvolupe 
l’activitat. 
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El que es preveu en l’apartat anterior serà aplicable 
a l’organització d’activitats i tallers informatius i de 
divulgació en l’àmbit de la investigació científica i 
tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigits 
a tota mena de públic, i que tinguen per objecte 
l’aprenentatge i la divulgació de continguts 
relacionats amb l’R+D+I. 

VETLATORIS I SOTERRARS 

Els vetlatoris i els soterrars podran tindre lloc en tota 
mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb 
un aforament limitat al 75 % en espais tancats i 100 
% en espais oberts, i caldrà garantir la distància 
de seguretat interpersonal i l’ús obligatori de la 
mascareta.  

CERIMÒNIES NO RELIGIOSES I CELEBRACIONS 
POSTERIORS A CERIMÒNIES RELIGIOSES I NO 
RELIGIOSES 

Les cerimònies no religioses podran celebrar-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 el 100 % de l’aforament a l’aire lliure i el 
75 % en espais tancats, i caldrà garantir la distància 
interpersonal de seguretat i mesures d’higiene. 

Les celebracions que impliquen servei d’hostaleria 
i/o restauració, en salons de banquets o en qualsevol 
altre establiment d’hostaleria o espai privat, s’hauran 
d’ajustar a la regulació en aquesta matèria. 

En els serveis que impliquen còctel i servei de 
càtering en espais a l’aire lliure, els assistents podran 
consumir menjar i beguda estant drets, al voltant 
d’una taula. 

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 

S’inclouen en aquest punt totes les activitats 
hoteleres i de restauració que tenen per objecte 
prestar servei de begudes i menjar elaborat per a 
consumir a l’interior o l’exterior dels locals, entre els 
quals hi ha salons de banquets, restaurants, cafés, 
bars, cafeteries, establiments públics situats en zona 
marítima-terrestre i saló-lounge.  

Així mateix, s’inclouen els serveis tipus self-service 
o bufet, d’acord amb les mesures de seguretat i els 
protocols establits a aquest efecte. 

L’aforament permés a l’interior de local és del 75 %, 
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 
considera “terrassa a l’aire lliure” tot espai no cobert o 
tot espai que estiga cobert però envoltat lateralment 
per un màxim de dues parets, murs o paraments. 

En aquests establiments: 

 - El tancament s’haurà de produir en l’horari que 
autoritze la normativa general establida per 
l’ordre reguladora, en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana, dels horaris d’espectacles públics, 
activitats recreatives, activitats socioculturals i 
establiments públics. 
 - L’ocupació de les taules haurà de ser 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.
 - La distància entre taules haurà de ser 

d’almenys 1,5 metres en l’interior d’establiments i 
en terrasses exteriors. 
 - Caldrà consumir assegut a taula, si bé 

es permet l’ús de la barra per a retirar 
consumicions i per a consumir sempre que siga 
assegut i amb distància de seguretat. 
 - L’ús de mascareta és necessari quan no 

s’estiga consumint. 
 - L’aforament màxim permés ha d’estar visible 

en l’entrada. 
 - Està permés el ball amb ús obligatori de 

mascareta, sense possibilitat de consumir 
aliments ni beguda durant aquest, i sempre en 
l’espai que s’assigne o on estiga situat cada 
usuari, respectant la distància interpersonal de 
seguretat. 
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 - Estan permeses les actuacions professionals 
de grups musicals i discjòquei, assegurant 
ventilació suficient i una distància de seguretat, 
d’almenys 2 metres, entre músics i públic, en el 
cas de cantants i instruments de vent, així com 
karaokes amb ús obligatori de mascareta. 
 - No està permés en els establiments de 

restauració i hostaleria: 
 - Fumar. 
 - Usar qualsevol altre dispositiu d’inhalació de 

tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats incloent-
hi cigarrets electrònics o vaporeig en espais a 
l’aire lliure o tancats. 

OCI I ENTRETENIMENT 

Es permet l’activitat de discoteques, sales de ball i 
bars de copes amb actuacions musicals en directe i 
sense, pubs, cibercafés, cafés teatre, cafés concert i 
cafés cantant, en els termes següents: 

 El consum de begudes i aliments, tant en zones 
interiors com exteriors, ha de tindre lloc assegut en 
taules, i cal assegurar el manteniment de la deguda 
distància de seguretat d’un mínim d’1,5 metres entre 
les cadires de taules diferents. L’ús de mascareta és 
necessari quan no s’estiga consumint. 

Es permet l’ús de la barra per a retirar les 
consumicions i per a consumir, sempre que siga 
assegut i amb distància de seguretat. 

No es podrà superar el 75 % d’aforament màxim a 
l’interior del local. Les terrasses a l’aire lliure d’aquests 
establiments podran ocupar la totalitat de les 
taules permeses sempre assegurant la distància 
de seguretat d’un mínim d’1,5 metres entre taules. 
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 en interior i exterior. 

L’horari de tancament serà el que autoritze la 
normativa general establida per l’ordre 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. En tot cas, els establiments l’horari 
de tancament dels quals, d’acord amb aquesta 
normativa, siga superior a les 5.00 hores, no podran 
superar aquesta hora per a tancar. 

Estarà permés el ball amb ús obligatori de 
mascareta, sense la possibilitat de consumir aliments 
ni beguda i sempre en l’espai que s’assigne o en el 
qual se situe cada usuari, respectant-se la distància 
interpersonal de seguretat. 

Es permeten les actuacions esporàdiques o 
amateurs de cant, i també es permeten les 
actuacions professionals de grups musicals i 
discjòquei, assegurant una ventilació suficient, i una 
distància de seguretat d’almenys 2 metres entre 
músics i públic en el cas de cantants i instruments 
de vent, així com karaokes amb ús obligatori de 
mascareta.  

No es permet fumar, ni usar qualsevol altre dispositiu 
d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats 
incloent-hi cigarrets electrònics o vaporeig en espais 
a l’aire lliure o tancats. 

ACTIVITATS RECREATIVES D’ATZAR 

Es permet l’obertura dels establiments i els espais 
dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre 
els quals s’inclouen casinos de joc, sales de bingo, 
salons recreatius de màquines d’atzar, salons de 
joc, tómboles i salons cíber, observant l’horari de 
tancament que autoritze la seua normativa sectorial 
i, en tot cas, tindran com a límit màxim el que 
s’estableix per als establiments i les activitats d’oci i 
entreteniment en aquesta resolució. 
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En aquests establiments, qualsevol activitat 
assimilable a la d’hostaleria i restauració que es duga 
a terme haurà de complir 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, les terrasses, les 
platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga 
respectar la distància mínima interpersonal de, com 
a mínim, 2 metres. 

Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús 
de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, 
pipes d’aigua, pipes o assimilats, incloent-hi cigarrets 
electrònics o de vaporejar 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 l’horari d’obertura. 

Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja 
horària compresa entre les 22.00 hores i les 7.00 hores 
de l’endemà, en tota mena d’establiments de venda 
al públic, excepte en aquells on la venda de begudes 
alcohòliques estiga destinada a consumir en el local.  

HOTELS, ALBERGS TURÍSTICS, CASES RURALS I ALTRES 
ALLOTJAMENTS 

En hotels, albergs turístics, cases rurals i altres 
allotjaments similars, l’obertura de zones comunes 
podrà ser de fins al 75 % de l’aforament, garantint 
les mesures de distanciament, higiene i prevenció i 
afavorint l’ús de zones ben ventilades.  

En els hotels, els serveis de restauració s’han 
d’adaptar al que estableix el punt de mesures 
relatives a establiments d’hostaleria i restauració. 

En els allotjaments que ofereixen habitacions 
i serveis col·lectius i on pernocten persones 
de diferents grups de convivència, les cuines 
compartides o altres elements comuns podran 
usar-les de manera successiva grups de 
convivència estables o grups de pernoctació, i 
caldrà netejar i desinfectar, d’acord amb la política 
habitual de l’establiment, abans i després de l’ús de 
cada grup. 

ENSENYAMENT ARTÍSTIC REGLAT EN CONSERVATORIS 
I CENTRES AUTORITZATS, ENSENYAMENT NO REGLAT 
EN ESCOLES O ACADÈMIES DE MÚSICA O DANSA, I 
ACTIVITAT FORMATIVA D’AGRUPACIONS MUSICALS  

L’ensenyament que es recull en aquest punt es 
podrà impartir amb la limitació del 75 % del seu 
aforament. 

En la configuració de la zona d’interpretació musical 
o coral, la separació mínima ha de ser d’1,5 metres 
entre qualsevol dels membres, així com entre 
intèrprets i altres persones (director/a, abanderats/
ades, ajudants per a passar les partitures, tècnics 
de so…). En cas de no poder garantir aquesta 
distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes, per la qual 
cosa en instruments de vent, metall i altres amb 
embocadura la distància serà un factor prioritari i 
limitant d’ús. 

L’activitat de dansa haurà de preveure, en la mesura 
que siga possible, la separació d’1,5 metres. En cas 
de no poder garantir aquesta distància, s’hauran 
d’utilitzar mascaretes. S’han de limitar en la mesura 
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que siga possible pràctiques que impliquen contacte 
dels intèrprets. 

En cas de no poder garantir la distància de seguretat 
en el local d’assajos, es recomana fer-ne una 
distribució segons el repertori, per seccions o per 
cordes instrumentals, com per exemple vent de fusta, 
vent de metall, percussió, solistes, cos de ball, etc., per 
a evitar aglomeracions i reduir els assajos generals. 

S’ha de netejar i desinfectar el mobiliari personal 
(cadires, faristols, sòl i barres en el cas de dansa) 
abans i després d’usar-lo. 

Els instruments, els annexos, el mobiliari, els faristols 
i les partitures seran d’ús individual exclusiu, 
independentment de qui en tinga la propietat 
(l’intèrpret o la societat). 

Pel que fa a instruments compartits habitualment 
(percussió, pianos i altres), cal programar-ne l’ús per 
a netejar-los meticulosament, abans i després de 
cada canvi d’intèrpret musical. En el cas de la dansa, 
els espais compartits per a l’execució (sòl i barres 
de mans, entre d’altres) també s’hauran de netejar 
meticulosament, abans i després de cada canvi 
d’intèrpret. 

Es prestarà atenció especial a la neteja dels vestidors 
i altres zones comunes. 

ACADÈMIES, AUTOESCOLES I ALTRES CENTRES DE 
FORMACIÓ NO REGLADA  

Es recomana l’ensenyament telemàtic, especialment 
el que s’adreça a persones vulnerables. 

Podrà impartir-se l’activitat formativa de manera 
presencial, mantenint la distància mínima de 
seguretat interpersonal i les mesures d’higiene i 
prevenció, i sempre que no se supere el 75 % de 
l’aforament màxim de la instal·lació. 

TEMPS LLIURE I PARCS INFANTILS RECREATIUS 

Els parcs, els jardins i les zones d’esplai a l’aire lliure 
podran estar oberts en els horaris que tinguen 
establits.  

Durant el temps d’obertura, s’hauran de mantindre 
les mesures de seguretat interpersonal i higiene i 
prevenció i vigilància, relatives al compliment de les 
mesures d’agrupació o reunió previstes socialment. 

Als parcs infantils recreatius a l’aire lliure, els castells 
unflables, els tobogans i altres jocs infantils s’han 
de respectar les mesures de seguretat i higiene 
establides per les autoritats sanitàries per a la 
prevenció de la COVID-19, i s’ha de mantindre la 
neteja segons els protocols aprovats a aquest efecte 
per l’autoritat de Salut Pública corresponent. 

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 les associacions juvenils d’educació 
no formal. En les instal·lacions on es desenvolupen 
aquestes activitats no es podrà superar el 75 % de 
l’aforament quan siguen interiors, ni el 100 % quan 
siguen exteriors. Les activitats s’hauran d’organitzar 
en grups de convivència estable, que no podran 
superar el màxim de 25 persones, a més del monitor. 

En qualsevol cas, hauran de respectar-se les 
mesures de seguretat i distanciament físic, seguretat 
interpersonal, higiene, neteja, prevenció, i seguint les 
indicacions contingudes en els protocols establits 
a aquest efecte per les autoritats sanitàries per 
a previndre la COVID-19 i, en tot cas, en el seu pla 
de contingència, amb el qual hauran de comptar 
obligatòriament. 

Es consideren incloses en aquest apartat les 
ludoteques i tots els establiments d’activitats 
recreatives infantils i juvenils. 
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ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT  

Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat 
física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions 
esportives obertes o tancades. 

Per a fer activitat física i esportiva en instal·lacions 
tancades, serà obligatori l’ús de mascareta. 

Per a fer activitat física i esportiva a l’aire lliure i 
en instal·lacions obertes, de modalitats esportives 
individuals i les que es practiquen per parelles, no 
serà obligatori usar mascareta. L’ús serà obligatori 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 d’esportistes o vianants. 

Per a fer activitat física i esportiva a l’aire lliure en 
instal·lacions obertes, de modalitats esportives 
d’equip i de contacte, serà obligatori usar mascareta. 

La pràctica esportiva d’intensitat, en l’àmbit de les 
competicions autoritzades i els seus entrenaments, 
serà considerada activitat incompatible per la seua 
naturalesa amb l’ús de mascareta. 

L’activitat física i la pràctica esportiva que es duga 
a terme en activitats lectives, extraescolars o 
complementàries durant la jornada escolar s’ha de 
sotmetre a les disposicions dels protocols vigents en 
cada moment per als centres escolars, adoptats per 
la conselleria competent en matèria d’educació i per 
la conselleria competent en matèria de sanitat. 

ENTRENAMENTS DE L’ESPORT FEDERAT, CAMPIONATS 
D’ESPORT UNIVERSITARI, JOCS ESPORTIUS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA I ALTRES COMPETICIONS 

Els esportistes federats, els inscrits en el Campionat 
d’Esport Universitari, en els Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana o en altres competicions 
organitzades per entitats públiques o privades 
podran fer els entrenaments esportius amb les 
recomanacions i les limitacions que s’estableixen en 
els apartats següents: 

Els entrenaments esportius s’han de desenvolupar 
en grups estables i evitant els contactes amb altres 
grups d’entrenament. 

Sempre que siga possible, i especialment en el cas 
de la població en edat escolar, s’han de promoure 
dinàmiques esportives individuals i sense contacte 
físic, garantint el màxim temps possible la distància 
de seguretat.  

L’ús de vestidors i de dutxes tindrà un aforament del 
75 % de la seua capacitat. 

COMPETICIONS I ALTRES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 

Podran celebrar-se competicions i esdeveniments 
esportius organitzats per entitats públiques o 
privades en totes les categories i modalitats 
esportives. 

Les federacions esportives, i la resta d’entitats 
organitzadores de les competicions o els 
esdeveniments esportius, hauran de disposar 
d’un protocol públic de desenvolupament de la 
competició o l’esdeveniment, que garantisca el 
seguiment de les mesures de seguretat i d’higiene 
requerides per a previndre la COVID-19, amb 
la finalitat de garantir la protecció de la salut 
dels esportistes i del personal necessari per al 
desenvolupament de la competició o l’esdeveniment. 
El protocol podrà ser requerit per l’autoritat sanitària. 
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L’ús de vestidors i de dutxes haurà de tindre un 
aforament del 75 % de la seua capacitat. 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

En les instal·lacions esportives obertes i tancades 
podrà fer-se l’activitat física i esportiva que regulen 
els apartats anteriors en les condicions que 
estableixen. 

A l’efecte d’aquesta resolució, es considera 
instal·lació esportiva oberta l’espai obert esportiu no 
cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat 
lateralment per un màxim de tres parets o murs. 

En les instal·lacions esportives obertes, l’aforament 
màxim permés és d’un usuari per cada 2,25 m² 
de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul 
s’aplicarà globalment i per a cada una de les 
dependències d’ús esportiu de la instal·lació.  

Els aforaments dels altres serveis no esportius de què 
puga disposar la instal·lació es regiran per la seua 
normativa específica. 

En les instal·lacions esportives tancades l’aforament 
màxim permés és d’un 75 % respecte de l’aforament 
ordinari de la instal·lació.  

S’entén per aforament ordinari el que establisca la 
normativa específica aplicable i, en defecte d’això, el 
d’un usuari per cada 2,25 m² de superfície útil per a 
l’ús esportiu. 

Aquest càlcul s’aplicarà globalment i per a cada una 
de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació. 
Els aforaments dels altres serveis no esportius dels 
quals puga disposar la instal·lació es regiran per la 
seua normativa específica. 

En les piscines situades tant en interiors com a l’aire 
lliure l’aforament màxim serà del 75 %.  

S’entén per aforament ordinari el que establisca la 
normativa específica aplicable i, en defecte d’això, el 
d’un usuari per cada 2 m² de làmina d’aigua. 

Les persones o les entitats titulars de la instal·lació 
seran les responsables d’establir les mesures 
necessàries per a garantir el compliment dels 
aforaments i hauran de senyalitzar de manera visible, 
i en els accessos de cada una de les dependències, 
tant els metres quadrats disponibles en la zona com 
l’aforament màxim permés. 

La persona o l’entitat titular de la instal·lació haurà 
d’establir un sistema d’accés que evite l’acumulació 
de persones, i un sistema de torns que permeta 
practicar l’activitat física en condicions de seguretat i 
protecció sanitària. 

Amb caràcter general, s’haurà de fer una neteja i 
una desinfecció periòdica de les instal·lacions, com a 
mínim dues vegades per dia. 

Així mateix, s’haurà de netejar i desinfectar el 
material utilitzat pels esportistes en finalitzar cada 
torn d’entrenament i a la finalització de la jornada. 

Es permet usar els vestidors i les dutxes respectant la 
distància mínima interpersonal, amb un aforament 
màxim permés d’un 75 % respecte de l’aforament 
ordinari. 

PARTICIPANTS I PÚBLIC EN ELS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS 

L’organització haurà de garantir eixides escalonades 
per a evitar aglomeracions de participants. 

La celebració dels esdeveniments esportius i les 
competicions esportives no professionals que 
se celebren en instal·lacions esportives podran 
desenvolupar-se amb un aforament de públic 
màxim del 50 % en espais tancats i del 75 % en 
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espais oberts, mantenint un seient de distància en la 
mateixa fila en cas de seients fixos, o d’1,5 metres de 
separació si no hi ha seients fixos, excepte els grups 
de convivència. Si no és possible mantindre un seient 
de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament 
haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la 
mesura.  

En instal·lacions esportives tant obertes com 
tancades, el consum d’aliments i begudes tindrà 
lloc exclusivament en la zona de restauració que 
s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona 
d’esdeveniments i complir les mesures pròpies 
dels establiments d’hostaleria i restauració. 
Alternativament es permet la possibilitat d’habilitar 
un servei assistit per personal, on els assistents 
puguen consumir en la seua butaca o seient. 

En tots aquests espais, tancats i oberts, s’haurà 
d’establir un control d’entrades i eixides escalonat 
per a evitar les aglomeracions. 

Públic en els esdeveniments esportius o les 
competicions esportives que tinguen lloc a l’aire lliure 
en espais naturals o en la via pública: 

Hauran de desenvolupar-se evitant les 
aglomeracions de públic, establint un control 
d’entrades i eixides.  

El públic que de manera espontània puga acudir a 
presenciar l’esdeveniment haurà de respectar, en 
tot cas, la distància de seguretat establida per les 
autoritats sanitàries. 

En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o 
delimitació d’espais reservats al públic, s’establirà 
un límit d’aforament de públic màxim del 75 %, 
mantenint un seient de distància en la mateixa fila 
en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si 
no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de 
convivència. Si no fora possible mantindre un seient 
de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament 
haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la 
mesura. 

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS MULTITUDINARIS 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 40 % en espais tancats. 
 - I del 60 % en espais oberts. 

I sempre, en els dos espais, s’haurà de mantindre 
un seient de distància en la mateixa fila en cas de 
seients fixos, o d’1,5 metres de separació si no hi ha 
seients fixos, excepte els grups de convivència. Si no 
és possible mantindre un seient de distància o 1,5 
metres de separació, l’aforament haurà de reduir-se 
fins a garantir el compliment de la mesura. 

Es reforçarà la vigilància del compliment de 
l’obligatorietat de l’ús de mascareta durant la 
permanència en l’esdeveniment (incloent-hi l’àrea de 
lavabos), així com en els moments d’entrada i eixida. 

Sempre que siga possible, s’establiran divisions 
dels espais d’un màxim de 1.000 persones en els 
esdeveniments i les instal·lacions tancades i d’un 
màxim de 2.000 persones en instal·lacions obertes, i 
caldrà indicar punts d’accés diferenciats per sectors, 
zones de pas pròpies, separació entre aquests i els 
lavabos independents per sector. 

L’organització de l’esdeveniment haurà de garantir 
la seguretat en l’entrada i eixida d’aquest, fixant 
franges horàries per a l’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. 
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S’hauran de preassignar les localitats anteriorment a 
la celebració de l’esdeveniment. 

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

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

PISCINES, PLATGES I SPAS 

Les piscines per a ús recreatiu, les piscines 
d’hotels, els allotjaments turístics i les piscines 
d’urbanitzacions, així com els spas, hauran de 
respectar el límit del 75 % de la seua capacitat 
d’aforament tant si se situen en llocs tancats com 
en espais oberts, quant a l’accés i a la pràctica 
recreativa. 

Es podrà fer ús dels vestuaris i les dutxes al 75 % de la 
seua capacitat. 

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. 

RESIDÈNCIES I ALTRES ALLOTJAMENTS SIMILARS 

Es consideren incloses en aquest apartat les 
residències d’estudiants, les residències escolars, els 
campaments i els albergs per a treballadors. 

En les residències i els allotjaments que recull aquest 
punt, l’obertura de zones comunes es permet fins 
al 75 % de l’aforament, garantint les mesures de 
distanciament, higiene i prevenció i afavorint l’ús 
de zones ben ventilades. Així mateix, s’inclouen els 
serveis tipus self-service o bufet, d’acord amb les 

mesures de seguretat i els protocols establits a 
aquest efecte. 

Es poden establir torns en el menjador, sempre 
garantint les mesures de distanciament, d’higiene i 
de prevenció, i se suspenen les visites. 

En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis 
col·lectius i on pernocten persones de diferents 
grups de convivència, les cuines compartides o 
altres elements comuns podran usar-los de manera 
successiva grups de convivència estables o grups 
de pernoctació, i caldrà netejar i desinfectar, d’acord 
amb la política habitual de l’establiment, abans i 
després de l’ús de cada grup.  

 ÚS DE MASCARETES 

Amb caràcter general, es recomana quan s’estiga 
a l’aire lliure, especialment en ambients urbans, 
continuar usant la mascareta, excepte en platges i 
espais naturals. 

Les persones de sis anys en avant queden obligades 
a usar mascaretes en els casos següents: 

a) En qualsevol espai tancat d’ús públic o que estiga 
obert al públic. 

b) En qualsevol espai a l’aire lliure en el qual, per 
l’aglomeració de persones, no resulte possible 
mantindre una distància mínima d’1,5 metres entre 
aquestes, excepte els grups de convivents. 

c) En els mitjans de transport aeri, marítim, 
amb autobús, metro o per ferrocarril, incloent-
hi les andanes i les estacions de viatgers, o en 
telefèric, així com en els transports públics i privats 
complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou 
places, incloent-hi el conductor, si els ocupants dels 
vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. 

En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, 
no serà necessari usar mascaretes quan es troben 
dins de la seua cabina, ni en espais exteriors de 
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la nau quan es puga mantindre la distància de 
seguretat d’1,5 metres. 

d) En els esdeveniments multitudinaris a l’aire 
lliure, quan els assistents estiguen drets o si estan 
asseguts quan no es puga mantindre una distància 
d’1,5 metres entre persones, excepte els grups de 
convivents. 

L’obligació no serà exigible en els casos següents: 

a) Les persones que presenten algun tipus de 
malaltia o dificultat respiratòria que puga resultar 
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, o bé presenten 
alteracions de conducta que facen inviable utilitzar-
la. 

b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les 
activitats, l’ús de la mascareta 

resulte incompatible, conformement a les 
indicacions de les autoritats sanitàries. 

c) En els llocs o els 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 essencials o altres 
col·lectius que reunisquen característiques similars, 
sempre que aquests col·lectius i els treballadors 
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 als 
visitants externs ni als treballadors dels centres 
residencials de persones majors o amb diversitat 
funcional. 

L’ús de mascaretes en centres penitenciaris on hi 

haja mobilitat dels interns, tant en exteriors com en 
espais tancats, es regirà per normes específiques 
establides per l’autoritat penitenciària competent. 

La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que 
no estiguen empaquetades individualment només 
es podrà efectuar en les oficines de farmàcia 
garantint unes condicions d’higiene adequades que 
salvaguarden la qualitat del producte. 

MESURES GENERALS 

En les activitats, els serveis i els sectors en què no 
es determinen de manera singularitzada mesures 
específiques, amb caràcter general s’hauran d’evitar 
les aglomeracions i caldrà aplicar, en tot cas, les 
mesures dels apartats anteriors i aquelles altres que 
puga establir l’autoritat sanitària. 
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