CAPÍTOL VIII
Mesures de flexibilització en l’àmbit de la cultura
Secció primera
Condicions en què ha de desenvolupar-se l’activitat de les biblioteques i
arxius
Article 25. Serveis autoritzats en biblioteques i arxius
1. A les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, podran
dur-se a terme activitats culturals i d’estudi en sala, sempre que no
se supere l’aforament del 75 %, es donen les condicions necessàries,
segons el parer de la direcció de la biblioteca, i es mantinga la distància
mínima de seguretat.
2. Es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques
destinats a l’ús públic de la ciutadania, així com de catàlegs
d’accés públic en línia, catàlegs en fitxes de la biblioteca o publicacions
electròniques, amb la limitació de distància interpersonal indicada en
l’apartat anterior. Tots aquests elements hauran de netejar-se i
desinfectar-se després de cada ús.
3. Es permet el préstec interbibliotecari entre les biblioteques situades
a la Comunitat Valenciana. Els materials retornats per les persones
usuàries romandran retirats durant, almenys, catorze dies.
4. A les biblioteques, es podran obrir les sales infantils i les col·leccions
de lliure accés, sempre que es garantisca la distància interpersonal
mínima a la qual es refereix l’apartat 1 d’aquest article.
5. En el cas dels arxius, s’haurà de mantindre igualment la distància
mínima de seguretat entre persones usuàries.
6. En totes les activitats previstes en aquest article seran aplicable
les mesures d’higiene, prevenció i d’informació previstes en els articles
24 i 25 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Secció segona
Condicions en què s’ha de desenvolupar l’activitat dels museus i sales
d’exposicions
Article 26. Visites públiques i activitats culturals en museus i sales
d’exposicions
1. Els museus i sales d’exposicions, de qualsevol titularitat i gestió,
podran acollir tant visites públiques com la realització d’activitats
culturals, com ara activitats educatives, conferències, tallers i concerts.
A aquest efecte, no podrà superar-se el 75 % de l’aforament autoritzat
per a cadascuna de les sales i espais tancats del museu i de les
sales d’exposicions, i, així mateix, s’ha de garantir la distància mínima
interpersonal de seguretat.
2. Les visites guiades o xarrades entorn de peces o similar, podran
dur-se a terme sempre que es mantinguen les limitacions previstes en
l’apartat anterior i no se superen les vint persones.
3. Els límits previstos en els apartats anteriors hauran de ser objecte
de control tant en la venda en taquilles com en la venda en línia
d’entrades.
Per a això, si fora necessari, cada museu posarà a la disposició del
públic un nombre màxim d’entrades per trams horaris.
Es recomanarà la venda en linía de l’entrada i, en cas de compra
en taquilla, hi serà aplicable el que es preveu en l’article 6.6 de l’Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig.
4. La distància mínima de seguretat s’haurà de mantindre també pel
públic que es troba en espera per a accedir al museu o sala. A aquest
efecte, s’hauran de col·locar en el sòl elements adequats per a marcar
aquesta distància en zones d’accés i espera.
5. El personal d’atenció al públic recordarà a les persones visitants
la necessitat de complir les mesures de limitació d’aforament i de
distància
mínima de seguretat, tant en les zones de circulació com en zones
d’accés i espera.

6. L’ús d’elements museogràfics dissenyats per a ús tàctil, audioguies,
fullets en sala o un altre material anàleg, així com el servei de
consigna, no estaran disponibles per a les persones visitants.
7. Es promouran aquelles activitats que eviten la proximitat física
entre les persones participants, i es prioritzaran les activitats de realització
autònoma.
Així mateix, quan el format de l’activitat ho permeta, s’habilitaran
canals de participació no presencial, com ara la retransmissió en directe o
l’enregistrament per a comunicació pública digital, i es reforçarà el
disseny de recursos educatius, científics i divulgatius de caràcter digital.
Article 27. Mesures preventives higienicosanitàries per al públic visitant
Hi seran aplicable les mesures higienicosanitàries per al públic visitant
previstes en l’article 27 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.
Article 28. Mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el
personal
Les persones o entitats titulars o gestores dels museus i sales
d’exposicions hauran d’establir les mesures de prevenció de riscos
necessàries per a garantir que les treballadores i els treballadors, ja siguen
públics o privats, puguen exercir les seues funcions en les condicions
adequades, i seran en tot cas d’aplicació les mesures generals de
prevenció i higiene contra la Covid-19 indicades per les autoritats
sanitàries.
Secció tercera
Condicions en què ha de desenvolupar-se l’activitat de visita a
monuments i altres equipaments culturals
Article 29. Condicions per a les visites i altres activitats culturals en
monuments i altres equipaments culturals
1. Els monuments i altres equipaments culturals afectats per les
mesures de contenció previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, seran accessibles per al públic per a la visita individual, de
convivents o de grups de fins a vint persones, sempre que no se supere
el 75 % de l’aforament autoritzat i es respecte la distància mínima de

seguretat.
2. Podran desenvolupar-se altres activitats culturals diferents de les
visites, amb les limitacions regulades en l’apartat anterior.
3. Els límits previstos en aquest article seran objecte de control tant
en la venda en taquilles com en la venda en línia d’entrades, així com
pels serveis d’atenció al públic. Per a això, si fora necessari, cada
monument o equipament cultural posarà a la disposició del públic un
nombre màxim d’entrades per trams horaris.
Article 30. Altres mesures aplicables
Serà aplicable a les visites que es realitzen a monuments i altres
equipaments culturals el que es preveu en els articles 32 a 35, així com
en els apartats 2 i 3 de l’article 36 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de
maig.
Secció quarta
Condicions en què s’ha de desenvolupar l’activitat en cinemes,
teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars tancats, així com en
recintes i establiments destinats a actes i espectacles a l’aire lliure
Article 31. Activitat dels cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i
espais similars, així com dels recintes i establiments destinats a actes
culturals i espectacles a l’aire lliure
1. Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars
tancats podran desenvolupar la seua activitat, sempre que compten amb
butaques preassignades o el públic romanga assegut, no se supere el 75
% de l’aforament autoritzat en cada espai tancat, i es mantinga la
distancia mínima de seguretat. En cas que no es puga mantindre la
distancia mínima de seguretat, haurà de procurar-se la màxima separació i
fer ús de la mascareta.

2. En el cas de recintes i establiments en els quals se celebren actes
i espectacles a l’aire lliure, el públic haurà de romandre assegut i guardar
la distància mínima de seguretat, i no es podrà superar el 75 % de
l’aforament autoritzat ni reunir-se més de 800 persones.

3. Seran aplicables, en el desenvolupament de les activitats previstes
en els apartats anteriors, els requisits i mesures contemplats en els articles
34 a 37 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, amb les especialitats
establides en l’article 38 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.
Secció cinquena
Condicions en què s’ha de desenvolupar l’activitat de places, recintes i
instal·lacions taurines
Article 32. Activitat de places, recintes i instal·lacions taurines
1. Totes les places, recintes i instal·lacions taurines a l’aire lliure
podran desenvolupar la seua activitat sempre que compten amb butaques
preassignades, i no se supere el 50 % de l’aforament autoritzat, i
en tot cas, un màxim de 800 persones.
2. Seran aplicable en el desenvolupament de les activitats previstes
en l’apartat anterior els requisits i mesures contemplats en els articles 34
a 37 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, així com els apartats 4 a 7
de l’article 38 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.
3. Aquells materials que siguen subministrats a les persones usuàries
durant el desenvolupament de l’activitat i que siguen d’ús compartit
hauran de ser desinfectats després de cada ús.
4. En el cas que en els recintes i instal·lacions taurines es presten
serveis d’hostaleria i restauració, s’haurà d’estar al que es preveu en el
capítol VI.

