EDICTE
Degut a l’evolució del temps durant les properes dies i vistes les previsions del
temporal que afectarà a la Comunitat Valenciana, els forts vens, la pluja i les
temperatures extremes, esta Alcaldia, de conformitat amb l’article 21 de la
LRBRL, tenint en compte el perill per la seguretat de les persones i, a més, la
pandèmia que estem passant, donat que no se podrien aplicar moltes de les
mesures oportunes per causa del temporal (ventilació i finestres obertes) i vist, a
més, les mesures addicionals que s’ha decretat per al nostre municipi - RESOLUCIÓ de
5 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s’acorda mesures
addicionals en els municipis de Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoi, Castalla, Polop,
Llíria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Xàtiva, Moixent,
Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, Bonrepòs i Mirambell, i del conjunt de municipis
d’Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedaví i Llocnou de la Corona, durant un període de 14 dies
naturals comptats a partir del dia 7 de gener de 2021, com a conseqüència de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la Covid-19 que viuen en l’actualitat aqueixes localitats (DOCV 8991, de
06.01.2021)-, i atenent que s’ha consensuat amb els Centres educatius i amb els

membres de la Corporació es pel que disposa:
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Suspendre les classes i demès activitats acadèmiques i extraescolars
dels Centres educatius de Canals, els dies 7 i 8 de gener de 2021.
Igualment, es recomana prudència per tal d’evitar riscos i perills innecessaris,
i es reitera l’obligació de compliment de les mesures generals decretades de
prevenció front al COVID-19 i de les addicionals que, particularment per al municipi
de Canals, s´han dictat per RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2021, de la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública, en la que es disposa:
Primer
Acordar amb caràcter transitori les següents mesures addicionals en els municipis Borriol,
Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoi, Castalla, Polop, Llíria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar,
Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Xàtiva, Moixent, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda,
Bonrepòs i Mirambell, i del conjunt de municipis d’Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedaví i Llocnou
de la Corona, considerant-los a aquests, en el seu conjunt, com un únic nucli poblacional.
1. El tancament cautelar dels següents establiments i espais:
a) Centre social, casinos, clubs i establiments d’anàloga naturalesa.
b) 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.
c) Gimnasos i centres esportius de tota mena.
d) Parcs i jardins.
2. La modificació dels aforaments en les següents activitats col· lectives:
a) 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.
b) 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.
Segon. Mesures vigents.
En tot el no previst en aquesta resolució, i en el que siga compatible amb ella, seran aplicable,
en l’àmbit territorial dels municipis afectats per aquesta resolució, les mesures que, amb caràcter
general, s’estableixen en les resolucions vigents adoptades per la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, per a l’adopció de les mesures com a conseqüència de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19 i en els Decrets del President de la Generalitat, vigents a cada moment,
de mesures de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19 de la declaració de l’estat d’alarma activat pel Govern de la Nació.
Tercer. Col·laboració.
Donar trasllat de la present resolució a la Delegació del Govern, als Ajuntaments afectats i als
ajuntaments limítrofs, a l’efecte de recaptar la seua cooperació i col·laboració, en el seu cas, a través
dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, per al control i aplicació de les mesures
adoptades.
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Quart. Règim sancionador.
L’incompliment de les mesures de la present resolució quedarà subjecte al procediment de
l’activitat inspectora i al règim sancionador establit en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del
Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores
dels mesures de prevenció davant la *Covid-19.
Cinqué. Eficàcia i vigència.
La present resolució produirà efectes des de les 00.00 hores del dia 7 de gener de 2021 i
mantindrà la seua vigència fins a les 23.59 hores del dia 20 de gener de 2021.
S’adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seua notificació,
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs potestatiu de reposició davant el
mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació
vigent.

Canals a la data de la signatura.
L’ ALCALDESSA-PRESIDENTA

-MARIA JOSE CASTELLS VILLALTA-

