
 
 

 

# COMUNICAT OFICIAL 
 

MESURES PREVENTIVES I ECONÒMIQUES- COVID-19 

 

Un cop la Generalitat ha adoptat tot un seguit de mesures que entren en vigor a les 6 del 

matí del divendres 30 d'octubre, que tindran una durada mínima de quinze dies, aquest 

Ajuntament informa de com afectaran el municipi d'Alcover. 
 

1.  Fins a nou avís es tanquen els següents equipaments municipals: 
 

 Complex esportiu de la Piscina Municipal 

 Camp d’Esports Municipal Kiko Casilla  

 Pavelló municipal d’esports 

 Pavelló de les escoles (en horari no lectiu) 

 Escola Municipal de Música d'Alcover (realitzarà classes telemàtiques) 

 Pista d'skate park 

 Convent de les Arts 

 Llar de jubilats  
 

2. S'inhabiliten les fonts públiques. 

3. Es pot fer ús dels parcs i jardins públics  i àrees de joc infantil fins a les 20:00h. 

4. A la biblioteca municipal només permetrà el servei de préstec. 

5. Fins a nou avís, no s'iniciaran els cursos de l'Escola d'Adults d'Alcover. 

6. El Museu restarà obert amb cita prèvia i es limitarà l'aforament al 33%. 

7. L'Ajuntament estarà emetent a la demanda dels serveis socials per ampliar el Banc 

d'Aliments quan sigui necessari. 

8. Es demana a la ciutadania que prioritzi la realització dels tràmits administratius 

amb l'Ajuntament de manera telemàtica, a través de la seu electrònica 

(alcover.eadministracio.cat) o via telèfon al 977760441, a fi efecte d'evitar 

desplaçaments. 

9. Segueix en vigor la decisió de la Generalitat de restringir la circulació per la via 

pública entre les 22:00h i les 06:00h. 

10.  Durant el cap de setmana s'estableix un confinament perimetral del poble 

d'Alcover excepte mobilitat essencial indicada en el PROCICAT. Es permet la 

mobilitat per a la visita als cementiris de la comarca únicament els dies 31 

d'octubre i 1 de novembre. 



 
 

11. Els cossos de la Vigilància Municipal i els Mossos d'Esquadra vetllaran perquè es 

respectin totes les mesures establertes .  

 

D'altra banda, l'Ajuntament continuarà efectuant un seguit d'ajudes econòmiques amb la 

voluntat d'ajudar  a pal·liar les conseqüències d'aquesta situació: 

 

 No es cobrarà  la quota de la Piscina Municipal el període de temps que la 

instal·lació romangui tancada. 

 S'eliminarà la taxa d'escombraries als bars, restaurants i altres negocis que no 

puguin dur a terme la seva activitat habitual.  

 No es cobrarà la taxa per ocupació de la via pública que afecta les terrasses 

dels bars fins a la seva reobertura. 

 
 

L’Ajuntament d’Alcover restarà pendent, en tot moment, de les novetats que es vagin 

produint i mantindrà informada a la població a través dels seus canals oficials 

(@alcover_vila). 

 

 

 

 

 

 


