FAIG SABER:
Mitjançant Decret 15/2021, de 23 d’abril, del president de la Generalitat, publicat en
el DOGVA núm. 9068, el dia 23 d’abril de 2021, pel qual es determinen les mesures de
limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de
limitació de la mobilitat, des de les 00.00 hores del 26 d’abril fins a les 00.00 hores del
9 de maig de 2021, axí com la Resolució de 23 d’abril de 2021, de la consellera de
Sannitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut
pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la Covid-19
El referit decret tindrà efectes des de les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2021 fins a
les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.

Es fa públic per a tranquil·litat de tota la població, i recordem que tots i totes hem de
col·laborar seguint el compliment estricte dels recomanacions, dels mesures
sanitàries i dels decrets dictats pels autoritats sanitàries competents per evitar la
expansió de la pàndamia del coronavirus a nosaltres, a familiars i amistats.
NOMBRE DE
PERSONES I HORARI

OCUPACIÓ
INTERIOR

OCUPACIÓ A
L’AIRE
LLIURE.

ALTRES

RESTAURACIÓ I
HOSTALERIA

6 persones/taula o
agrupació de taules.

30% aforament,
distància entre
taules 2 m.

TERRASSES
100%
ocupació,
distància entre
taules 1,5 m.

No permés fumar,
no ús de barra i
altres. Sempre
asseguts en taula.
Ús mascareta en
no consum.

ESPAIS D’ÚS PÚBLIC I
PRIVATS

No es podran formar
grups de més de sis
persones

No es podran
formar grups
de més de sis
persones,
llevat que es
tracte de
persones,
convivents i
sense perjudici
de les
excepcions
previstes en
els apartats
assenyalats en
aquest decret,
així com en
altres
disposicions
aplicables.

No es podran
formar grup de
més de sis
persones,
llevat que es
tracte de
persones,
convivents i
sense perjudici
de les
excepcions
previstes en els
apartats
assenyalats en
aquest decret,
així com en
altres
disposicions
aplicables.

-

-

Ajuntament de Muro de Alcoy
Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 (Alacant). Tel. 965530557. Fax: 965531769

Codi Validació: 6AE47AARMJHRP6NRWHC9NJYQ5 | Verificació: https://vilademuro.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Gabriel Tomás Salvador ( 1 de 1 )
Alcalde
Data Signatura : 27/04/2021
HASH: 445b5a73347f82f904de5018065960f6

Gabriel Tomás Salvador, alcalde-president de l'Ajuntament de Muro de
Alcoy,

Mesures relatives a establiments d’hosteleria i restauració no incloses en
el apartat anterior:
S’inclouen els serveis tipus self-service o bufet, d’acord amb les mesures de
seguretat i protocols establits a aquest efecte.
HORARI: Hauran d’estar tancats a les 22.00 hores.

Mesures relatives a establiments i locals comercials i de prestació de
serveis:
Els locals comercials i les superficies comercials l’activitat de les qual siga la venda de
productes, hauran d’estar tancats a les 22 hores.
Limit d’aforament total 75%.
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.
EN ELS DOMICILIS: Tant a l’interior com a l’exterior, es permeten únicament les
reunions familiars i socials de persones que pertaguen a un máxim de dos nuclis o grups
de convivència, sense perjudici de les excepcions previstes en el apartas segÚents de
l’esmentat decret, així com en altres disposicions aplicables.
PERMANÈNCIA LLOCS DE CULTE, REUNIONS, CELEBRACIONS I TROBADES RELIGIOSES,
CEROMÒNIES NUPCIALS O ALTRES CELEBRACIONS RELIGIOSES ESPECÍFIQUES.

No podrà superar el 50 per cent del seu aforament, sempre que la distància interpersonal
respecte un mínim de 1,5 metres. L’aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible
de l’espai destinat al culte i s’hauràn de complir les mesures generals de seguretat i
higiene establides per les autoritats sanitàries.

MESURES QUE ÉS MANTENEN: Limitacions de mobilitat: Es limita l’entrada i eixida
de persones del territori de la Comunitat Valenciana, excepte per a aquells desplaçaments
adequadament justificats; així mateix, queda limitada la llibertat de circulació de les
persones en horari nocturn entre les 22.00 hores i les 06.00 h en tot el territori de la
Comunitat Valenciana, llevat que s’haga de realitzar alguna de les activitats disposades en
el present decret; ús obligatori de mascaretes en els llocs públics a partir dels 6 anys.
Distanciament social, estar almenys a 2 metres (6 peus) de distància d’altres.

La qual cosa es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
En Muro d’Alcoy
L'alcalde
(Document signat digitalment)
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- ÉS MANTÈ COM A MESURA CAUTELAR EL TANCAMENT DE LA LLAR DELS
JUBILATS.
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pide a la ciudadanía un cumplimiento «estricto» de las recomendaciones y los
decretos dictados por las autoridades sanitarias competentes para evitar la expansión de
la pandemia del coronavirus. «Ahora no podemos bajar la guardia, es el momento de
salvar vidas»,

