
A TÍTOL ORIENTATIU
Directrius estipulades en l’aplicació del Reial decret 463/2020 de l’estat d’alarma decretat pel Govern

VIANANTS Tan sols una persona, acompanyada per menors, majors, persones amb discapacitat 
o vulnerables per causa justificada per metges o farmacèutics. Es requerirà una 
justificació documental per la presència en via pública, amb identificació en cas de 
dubte i amb sancions en cas de conducta reiterativa o falsa/simulada.

VEHICLES 
PARTICULARS

Tan sols una persona podrà circular en un vehicle particular, amb l'excepció d'un 
acompanyant sempre justificada, en la part posterior de l'automòbil.

VEHICLES AMB 
TREBALLADORS

No tindrà límit d'ocupació. Si no es compleixen els requisits de seguretat la 
responsabilitat serà de l'ocupador.

SEGONES 
VIVENDES

El desplaçament als segons habitatges no està permés. En cas d'estar en el segon 
habitatge passarà a considerar-se com la titular durant el període d'estat d'alarma.

RÈGIM DE VISITES Estarà permés el desplaçament per a complir la custòdia compartida amb l'altre 
progenitor, sempre amb les mesures de seguretat.

RAMADERIA I 
AGRICULTURA Estan permeses les tasques de bestiar, hivernacles i camps de producció extensiva.

AUTÒNOMS Tindran permés el desplaçament per a fer el seu treball (electricistes, lampistes, 
missatgeria, etc) amb les mesures de precaució.

TALLERS 
D’AUTOMOCIÓ

Estaran oberts per a la reparació de vehicles en cas d'emergència. No es permet 
la venda de peces, cotxes, prova d'aquests. Les reparacions es duran a terme 
individualment al taller.

CADENES DE 
MENJAR RÀPID Tancament de tots els seus establiments. Tindran permís per a repartir a domicili.

SERVEIS DE 
MENJAR 
PREPARAT

Seguiran les mateixes restriccions que les botigues d'alimentació, amb les mesures 
de seguretat pertinents.

ESTACIONS I 
ÀREES DE SERVEI

Romandran obertes com a serveis de primera necessitat, a excepció de les 
cafeteries i banys, a excepció dels transportistes.

TENDES 
MULTIPREU I 
FERRETERIES

Romandran tancades a excepció d'aquelles amb alimentació, beguda, telefonia, higiene, 
tabac, menjar d'animals i papereria. Hauran de presentar les llicències d'obertura i amb 
l'oferta dels productes esmentats i complint totes les mesures de seguretat.

LA CONSTRUCCIÓ Està autoritzada i amb mesures de seguretat; els Fitosanitaris i material de construcció 
tindrà la venda permesa als professionals, autònoms i majoristes, però no al públic.

L’HOSTERLERIA Roman tancada excepte els serveis de repartiment a domicili, seguint les mateixes 
directrius del repartiment de menjar ràpid.

PODRAN 
ROMANDRE 
OBERTS

Els supermercats, botigues d'alimentació, farmàcies, centres mèdics, òptiques, 
ortopèdies, botigues de productes d'higiene i neteja, premsa i papereria, estancs, 
telefonia, alimentació per a animals i bugaderies.


