L'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz Martínez i el seu equip, davant
l'actual situació sanitària creada per les últimes informacions a nivell
nacional, autonòmic i provincial sobre el COVID‐19 ha creat un grup de
treball municipal que avaluarà dia a dia totes les informacions rebudes
sobre aquest tema i que seran traslladats a la ciutadania mitjançant
comunicats oficials.
PRIMER. Informar que per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s’ha
declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID‐19 adoptant‐se les següents mesures:
1‐La ciutadania sols podrà circular per les vies d’ús públic per a la
realització de les següents activitats:
‐Adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
‐Assistència a centres sanitaris
‐Desplaçament al lloc de treball
‐Retorn al lloc de residència habitual
‐Assistència i cura als majors, menors, dependents, persones amb
discapacitat o persones vulnerables
‐Desplaçament a entitats financeres
‐Per causa major o situació de necessitat
‐I altres activitats de naturalesa semblant
‐Igualment es permetrà la circulació de vehicles particulars per les
vies d’ús públic per a la realització de les activitats referenciades.

2‐ L’accés a tendes d´alimentació i farmàcies, l’abastiment dels quals
està garantit, tindrà en compte les següents regles:
‐Cal evitar aglomeracions.
‐Es limitarà l’entrada de persones.
‐Cal mantenir la distància de seguretat de com a mínim 1 metre.

‐Cal romandre en l’establiment el temps imprescindible per a
l’adquisició de productes quedant totalment prohibit el consum
dins del local.
‐Les forces i cossos de seguretat de l’estat podran intervindré per a
controlar l’accés i el civisme
3‐ Es podrà baixar a les mascotes a la via pública de manera individual i
durant el temps imprescindible per a realitzar les seues necessitats
fisiològiques.
4‐Tancament de bars, restaurants, cafeteries (excepte repartiment a
domicili), locals d’oci i culturals, cine, gimnasos i altres locals esportius,
locals de joc i pubs a excepció dels establiments comercials minoristes
d´alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat,
establiments farmacèutics, mèdics , òptiques i productes ortopèdics,
productes higiènics, premsa, papereria, combustible per automoció,
estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per
animals de companya, comerç per internet, telefònic o
correspondència, tintoreries i lavanderies.
5‐ Tancament de les cases de menjar per a emportar‐se a casa els
quals sols podran mantindré els serveis de prestació a domicili.

6‐Tancament de perruqueries que sols podran prestar serveis a
domicili en el cas d’urgent necessitat de persones amb mobilitat
reduïda que no disposen de cuidadors.
7‐ Tancament de la llar dels jubilats.
8‐ Tancament de parcs, jardins i espais d’oci.
9‐Tancament
municipal.
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10‐ El cementeri municipal romandrà tancant garantint‐se els serveis
bàsics de soterraments.
11‐ L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses,
incloses les fúnebres, es condicionen a l'adopció de mesures
organitzatives consistents a evitar aglomeracions de persones, en
funció de les dimensions i característiques dels llocs, de tal manera

que es garanteixi als assistents la possibilitat de respectar la distància
entre ells de, almenys, un metre.
12‐ Suspensió de l´activitat lectiva, tant en centres públics com privats,
en tots els nivells educatius des del dilluns 16 de març de 2020. Durant
el període de suspensió romandran les activitats educatives en la seua
modalitat a distància i online, sempre que resulte possible.
13‐ Les empreses facilitaran en la mesura que siga possible el
teletreball.
14‐ Suspensió de tots els actes públics, festius, culturals, d’oci,
esportius i ajornament de les falles.
15‐ Interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de
les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en
el moment en què perdi vigència l’estat d’alarma.
SEGON. Suspendre durant la vigència de l’estat d’alarma dels permisos
de la Policia Local i personal del Servici d’Ajuda a Domicili com a
conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
TERCER. Acordar la pròrroga de la data de final del període voluntari
de pagament de la taxa per ocupació de la via pública mercat exterior
del dia 31 de març al dia 4 de maig de 2020 com a conseqüència de
l'aplicació de la Disposició Addicional 3r del RD 463/2020.
QUART. Informar que la planta potabilitzadora romandrà oberta en
l’horari habitual.
CINQUÉ. Informar que el Jutjat de Pau, durant la vigència de l’estat
d’alarma, no tramitarà fe de vida
En el moment que es tinga més informació oficial al respecte
publicarem un nou comunicat, tal com ja vam informar ahir,
diàriament seguint els criteris de transparència informativa.
Benifaió, 16 de març de 2020
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