
 

 

Alcaldía 

  

  

 

 

BÀNDOL 
 

Antonio Pérez Pérez, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de 

Benidorm, 

FAIG SABER: 
 

Que l'Ajuntament de Benidorm, des de l'inici de l'estat d'alarma, va establir 

com a objectiu prioritari evitar la transmissió, contagi i difusió del coronavirus, 
Covid-19, adoptant les oportunes mesures de prevenció en relació amb 

serveis, espais, instal·lacions, activitats i esdeveniments municipals. 

 

Davant l'evolució de l'actual situació de crisi sanitària pel coronavirus, Covid-
19, i davant la pròxima festivitat de Tots Sants, l'Ajuntament de Benidorm ha 

activat diferents mesures d’aplicació als cementeris ‘Mare de Déu del Sofratge’ 

i ‘Sant Jaume’, en desenrrotllament i compliment de les ordres estatals emeses 
pel Ministeri de Sanitat i del protocol remés a aquest efecte per la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 
Així, sobre la base dels protocols i directrius, s'estableixen les següents 

mesures higienicosanitàries, de control d'accessos, d'aforaments i d'horaris 

que es detallen a continuació: 

 
1. Des del dia 28 d'octubre i fins al 2 de novembre l'horari d'obertura 

dels cementeris municipals serà de 08.00 a 19.00 hores. 

 
 

2. L'ús de mascareta serà obligatori tant per a l'accés com per a l'estada 

a l'interior dels cementeris, atés el Reial decret llei 21/2020 de 9 de juny. Esta 
obligació es contempla amb caràcter general excepte en els casos de malaltia 

o dificultat respiratòria que puguen veure's agreujades per l'ús d'esta, en 

situació de discapacitat o dependència que impedisca a la persona disposar 

d'autonomia per a llevar-se la mascareta, o en supòsits de força major. En cap 
cas es permetrà l'ús de màscara amb vàlvula exhalatoria. 

 

 
3. L'entrada i l’eixida als cementeris es realitzarà per punts diferenciats per a 

evitar la confluència de persones. D'esta manera, l'accés s'habilitarà per 

l'entrada principal de cada cementeri, mentre que l'eixida s'efectuarà per la 

porta auxiliar. Personal disposat per l'Ajuntament regularà l'entrada i eixida de 
visitants, atesos els aforaments màxims permesos.  

 

 
 

 



 

 

4. L'aforament màxim establit en el cementeri ‘Mare de Déu del Sofratge’ 

queda fixat en 186 persones de manera simultània, i en 1.816 el del ‘Sant 
Jaume’. Una vegada a l'interior, es prega brevetat en les visites i que el temps 

de permanència en les instal·lacions siga l'estrictament necessari, per a 

facilitar així el flux i rotació de persones. Es prega, a més, que en tot moment 

es respecte una distància de seguretat interpersonal d'almenys 1,5 metres.  
 

 

5. Els visitants dels cementeris disposaran de dispensadors de gel 
hidroalcohólic tant en l'entrada com en l’eixida del recinte.  

 

 

6. Es prega no utilitzar els elements d'ús comú del cementeri, excepte en els 
casos que siga estrictament necessari. En eixos casos, per a la utilització de 

les escales i poals dels cementeris serà obligatori l'ús de guants i 

observar les mesures d’autoprotecció i higiene. No es disposarà d'altres 
elements d'ús comú, per la qual cosa les persones que precisen d'altres 

utensilis hauran de recórrer a elements de la seua propietat i no compartir-los 

amb altres persones.  
 

 

7. Les fonts d'aigua estaran operatives. Per al seu ús serà indispensable  

 
8. Tant les escales com les fonts se sotmetran periòdicament a tasques de 

desinfecció. 

 
 

9. Els banys de les instal·lacions estaran oberts i a la disposició del públic. Hi 

haurà personal de neteja per a reforçar la desinfecció contínua d'aquests 
espais.  

 

 

10. Queden suspesos els actes religiosos que tradicionalment se celebraven en 
tots dos cementeris. 

 

 
S'haurà d'atendre en tot moment les indicacions de la Policia Local  i Protecció 

Civil present en tots dos cementeris, així com del personal de les instal·lacions 

i de control d'accés.  
 

Apel·lant a l'interés general i a la responsabilitat de la població, es fa públic el 

present bàndol per a general coneixement i compliment, a Benidorm, a 16 

d'octubre de 2020. 


