Gabriel Tomás Salvador, alcalde-president de l'Ajuntament de Muro de Alcoy,
Que en compliment de la normativa vigent en matèria de COVID-19, i en aplicació de la Resolució de 22 de juliol de
2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, publicada en el DOGV núm. 9134 de 23 de juliol de 2021,
per la qual es publica la Resolució de 21 de juliol de 2021, i s’acorden mesures relatives a la circulació de persones en
determinats municipis de la Comunitat Valenciana i a la permanència de grups de persones en espais privats i públics
en tot l’àmbit de la Comunitat Valencia, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19,
durant el període comprés entre el 26 de juliol i el 16 d’agost de 2021.
Des de la publicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, que es llimitava la permanència de grups de persones en espais privats i
públics en tot l’ámbit de la Comunitat Valenciana i la circulació de persones en determinats municipis de la Comunitat
Valenciana. En aquest període de temps transcorregut des de la publicació de la resolució esmentada la situació
epidemiològica a la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, no ha
evolucionat favorablement, ni ha un major nivell d’expansió i creixement del virus.
Aixó implica que siga necessari continuar la mesura de limitació de la circulació de les persones en un horari
concret, desde la 1 fins a les 6 hores, així com mantindre la limitació de la permanència de les concentracions
familiars i socials de persones en tot l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
A escala municipal, preocupa especialment les poblacions de nivell de risc molt alt, entre aquestes, les més grans atés
que a major població, major probabilitat d’interacció social i de contagis.
EFICÁCIA I VIGENCIA. Produirà efectes des de les 00.00 hores del dia 26 de juliol de 2021 fins a les 23.59 hores del
dia 16 d’agost de 2021.
Hi ha, per tant, un perill greu per a la salud pública derivat d’una malaltia transmissible, com és la provocada pel SARSCoV-2 , que cal erradicar per a presevar la salut i la vida, obligació dels poders públics que emmana de l’article 43.2 de
la Constitució Española per a garantir el dret a la protecció de la salut, així com l’article 15 text constitucional referit al
valor superior de l’ordenament jurídic-la vida humana-i constitueix el dret fonamental essencial i troncal.
Son de aplicació inmediata aquestes mesures:
PRIMER. MESURES RELATIVES A LA CIRCULACIÓ DE PERSONES
1. Queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre la 01.00 9 les 06.00 hores, entre
altres municipis, el de:
MURO DE ALCOY.
2. S’exceptua d’aquesta llimitació la realització d’alguna de les activitats relacionades en el punt 2. de la resolució.

SEGON. MESURES RELATIVES A LA PERMANÈNCIA DE GRUPS DE PERSONES EN ESPAIS
PRIVATS I PÚBLICS, EN L’ÁMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
1. Queda limitada la permanència en domicilis i espais d’ús privat i en espais d’ús públic, tant tancats com
a l’aire lliure, i no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones
convivents o llevat que es tracte de dos nuclis de convivència, i sense perjudici de les excepcions
previstes en els següents apartats, així com en altres actes administratius que siguen aplicables.
2. S’exceptuen de les llimitacions establides en els apartats anteriors, les situacions reseñades en la
resolució.
3. Tampoc estan incloses en les limitacions previstes en l’apartat referit, les activitats laborals, les
institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen els ensenyament a les quals fa
referència l’article 3 de la llei orgànica d’Educació, inclòs l’ensenyament universitari, ni aquelles activitats
per a les quals s’estableixen mesures específiques.
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FAIG SABER:

TERCER. COL.LABORACIÓ
Sol.licitat per al compliment de la present resolució la col.laboració de la Delegació del Govern de la
Comunitat Valenciana i dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a l’efecte de cooperació, si és el
cas, a través dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, per al control i aplicació de les
mesures adoptades.
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 régim
sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de
prevenció contra la Covid-19.
La qual cosa es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

L'alcalde
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