
ÚS DE MASCARETES

Les persones de sis anys en avant queden obligades 
a l’ús de la mascareta en els següents suposats:

- En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es
trobe obert al públic.
- En els esdeveniments multitudinaris que tenen
lloc en espais a l’aire lliure, quan els assistents
estiguen drets. Si estan asseguts, serà obligatori
quan no es puga mantindre una distància de
seguretat d’almenys 1,5 metres entre persones,
excepte grups de convivents.
- 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 els ocupants
dels vehicles de turisme no conviuen en el
mateix domicili. En espais tancats de vaixells i
embarcacions quan no es puga mantindre la
distància de seguretat de 1,5 metres, excepte
grups de convivents.

L’ús de la mascareta no serà exigible en els següents 
suposats:

- A les persones que presenten algun tipus
de malaltia o dificultat respiratòria que puga
veure’s agreujada per l’ús de la mascareta.
Per a això haurà de comptar amb un informe
mèdic, en document oficial, expedit pel metge
responsable de l’atenció de la patologia
corresponent, en el qual s’expose objectiva i
rigorosament que la persona presenta una
malaltia o dificultat respiratòria incompatible
amb el seu ús 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 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 i de la
dosi de record, 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, ja que en aquest cas sí és obligatori l’ús de 
la mascareta.

- Als oradors que intervinguen en llocs tancats
d’ús públic, durant l’ús de la paraula, havent de
mantindre’s, almenys, la distància de seguretat
interpersonal de 1,5 metres.

CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS

No es podrà fumar en 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. 

Des del 24 de març

Una nova etapa

#AMBRESPONSABILITAT



ESDEVENIMENTS ESPORTIUS MULTITUDINARIS, 
INCLOSOS ELS DE LA LLIGA PROFESSIONAL DE FUTBOL I 
LLIGA ACB

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 
100%, tant en espais tancats com oberts.

Es reforçarà la vigilància del compliment de 
l’obligatorietat de l’ús de la 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 als potencials 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.

Tant en espais interiors com oberts, no es permet el 
consum de tabac i de productes relacionats. 
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CENTRES DE PERSONES MAJORS I PERSONES AMB 
DISCAPACITAT

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.

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.




