MESURES COVID DEL 8 AL 30 DE JUNY DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS
COVID-19: PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS SOBRE COMERÇ (FAQ).
NOVA NORMALITAT

¿Quins establiments comercials poden obrir al públic?
Tots els establiments i centres comercials, amb independència de la seua superfície útil
d'exposició i venda al públic, sempre que complisquen aquestes condicions, que son
d'aplicació des del 8 al 30 de juny, ambdós inclosos:
1. Els locals comercials i les superfícies comercials podran desenvolupar l'activitat
comercial en el seu horari habitual.
2. Aquells establiments destinats a la venda de productes de primera necessitat
(bàsicament alimentació i productes farmacèutics) que tingueren un horari autoritzat
superior de tancament, podran mantindre el mateix, únicament per a la venda d’aquests
productes.
3. Haurà de limitar-se l'aforament en cadascun dels establiments i locals comercials al
75 %. En el cas d’establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de
clientela en cadascuna d’elles, haurà de guardar aquesta mateixa proporció.
L'aforament màxim permés estarà visible en l'entrada.
4. Als locals comercials i de prestació de serveis, inclosos els situats en els centres
comercials, no està permés l’ús de zones comunes i recreatives de parcs comercials,
excepte per al trànsit entre establiments comercials.
5. 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, reduiran al 75 % la capacitat d’aquests aparcaments i espais.
¿De quina forma poden obrir al públic bars i restaurants, i els establiments i activitats
d’oci i entreteniment?
Des del 8 al 30 de juny, ambdós inclosos:
1. Els establiments i activitat d'hostaleria i restauració: bars, cafeteries i restaurants
hauran d’estar tancats en l’horari que autoritze la seua llicència d’activitat, i, en tot cas, a
les 01.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 00.30 hores.

En aquests establiments, l’aforament permés a l’interior de local és del 50%, 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 «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.
En tots els casos, l'ocupació de taules ha de ser d'un màxim de 10 persones per taula o
agrupacions de taules, llevat que siguen convivents.
La distància entre taules ha de ser d'1,5 m en l'exterior (terrassa) i 2 m a l'interior del
local.
No queda permés en els establiments de restauració i hostaleria:
– L’ús de la barra.
– Fumar.
– L’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o
assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeo en espais a l’aire lliure o tancats.
– El ball, ni en interiors ni en exteriors, ni la realització de karaokes i actuacions
esporàdiques o amateurs de cant.
Amb cita prèvia, es podran dur a terme durant l'horari el que era l'horari d'obertura
habitual de l'establiment, les activitats de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o
beguda.

2. Queden exceptuats del límit horari de tancament els establiments de restauració
considerats essencials:
– Situats en 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 allotjada en aquests.

– Serveis d'hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús
exclusiu per al personal emprat.
– Serveis d'hostaleria en centres educatius, centres residencials i ambulatoris.
– Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació, o en llocs que es
troben pròxims o confrontants a les carreteres, i que presten servei de manera habitual
als transportistes, al personal pertanyent a serveis essencials i al personal de
manteniments de carreteres.
A partir de la conclusió de l’horari establit per a establiments de restauració i hostaleria,
aquests podran continuar la seua activitat sol i exclusivament per a les persones
usuàries d’aquests, fins al seu horari de tancament habitual.

3. Es permet l’activitat de discoteques, sales de ball i bars de copes amb actuacions
musicals en directe i sense, pubs, cibercafé, cafés teatre, cafés concerte i cafés cantant,
en els següents termes:
– El consum de begudes i aliments, tant en zones interiors com exteriors, es farà
assegut en taules, i caldrà assegurar el manteniment de la deguda distància de
seguretat d’un mínim d’1,5 metres entre les cadires de diferents taules. L’ús de
mascareta serà necessari quan no s’estiga consumint.
– No es podrà superar el 50 % 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 a l’entrada.
– L’ocupació de les taules serà d’un màxim de sis persones per taula en interior, i de deu
persones per taula en exterior.
– L’horari de tancament serà el que autoritze la llicència d’activitat de l’establiment, i, en
tot cas, hauran d’estar tancats a les 02.00 hores.
– S’hauran de respectar totes les mesures generals i addicionals d’higiene.

– No es permet el ball ni interiors ni exteriors, ni la realització de karaokes i actuacions
esporàdiques o amateurs de cant; estan permeses les actuacions professionals de
grups musicals i discjòqueis, sempre 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.
– No es permet fumar, ni l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes
d’aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeig, en espais a l’aire
lliure o tancats.
4. Es permet l’obertura dels establiments i 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 establit per als establiments de restauració i hostaleria, així com la resta de
les mesures, aforament i limitacions previstes per a aquests establiments.

