
Noves mesures restrictives amb la finalitat de protegir la salut
de la població des del 07 al 20/01/2021

Confinament perimetral Local:

Restricció d'entrar i eixir del municipi a excepció dels següents casos 
contemplats en la norma :
- Volta a la residència habitual
- Cuidat de familiar dependent
- Exàmens oficials
- Desplaçament al lloc de treball
- Assistència a centres sanitaris o casos de força major

Nombre màxim de persones en reunions soci-familiars :

Es restringeix a 6 el nombre màxim de persones en reunions socials i 
familiars, tant en espais públics com privats, excepte convivents 

Restriccions de mobilitat Nocturna:

Es limita la circulació entre les 22:00h de la nit i les 06:00h del matí

Tancament cautelar dels següents establiments i espais:

- Centre social, casinos, clubs i establiments d'anàloga naturalesa 
- Bars, restaurants i altres establiments d'oci del municipi, llevat que en 
els mateixos es preste servei de menjars per a portar o a domicili
- Gimnasos i centres esportius de tota mena
- Parcs i jardins



Locals i Centres Comercials:

-Es redueix al 30% l'aforament permés en grans superfícies comercials i
en locals minoristes, excepte en establiments essencials que 
l'aforament serà del 50% (Alimentació, farmàcies, ortopèdia, òptica, 
serveis de perruqueria i centres veterinaris.)
-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 
-Es redueix al 30% la capacitat dels aparcaments o espais destinats a 
l'estacionament de vehicles dels seus clients 

-Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida per la 
clientela en l'establiment amb cita prèvia, es podrà dur a terme durant 
l'horari d'obertura de l'establiment amb el límit horari regulat per a la 
llibertat de circulació de les persones en horari nocturn 

Esdeveniments o activitats amb concentració de persones: 

-No es permet la realització de cap esdeveniment o activitat amb 
concentració de persones excepte:

-Esdeveniments relatius a vetles i enterraments:
Les vetles podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o 
privades,limitant amb un aforament del 30% amb un límit màxim de 15 
persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en espais tancats, 
siguen o no convivents i sempre que es puga garantir la distància de 
seguretat 
La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a 
cremació de la persona morta, es restringeix a un màxim de 15 
persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en espais tancats, 
entre familiars i persones reunides 

-Celebracions:
Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tota mena 
d'instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l'aire lliure o 
espais tancats, sempre que no se supere 1/3 del seu aforament, amb un
màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en
espais tancats, entre familiars i persones reunides, i que es puga 
garantir la distància interpersonal de seguretat i mesures d'higiene 



Competicions esportives:

No es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes
educatives d'Infantil i Primària en esdeveniments i en competicions
esportives organitzades per persones o entitats públiques o privades, 
en el marc dels Jocs Esportius, de l'esport federat o de l'esport no
federat 

No es permet fumar en la via pública, platges o altres espais a l'aire 
lliure, quan no siga possible mantindre la distància de seguretat mínima 
interpersonal de, almenys, 2 metres 
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