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Us informem que en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, des d’avui diumenge 15 de març i
durant un període mínim de 15 dies s’ha decretat estat d’alarma en tot el territori nacional, que es pot ampliar
o modificar segons l’evolució de la situació, i per tant són d’obligatori compliment per a tota la ciutadania les

Mesures de confinament
Durant la vigència d’aquest Reial Decret només es pot sortir de casa en els següents supòsits:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
c) Desplaçaments al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial
d) Retorn al lloc de residència habitual
e) Assistència i cura de gent gran, menors, persones dependents, persones amb discapacitat o persones
especialment vulnerables
f) Desplaçament a entitats financeres o d’assegurances
g) Per causa de força major o situació de necessitat
h) Qualsevol altra activitat de la mateixa natura que caldrà fer de manera individual, excepte si s’acompanya
a persones amb discapacitat o altra causa justificada

Pel que fa a la circulació amb vehicles s’apliquen els supòsits anteriors i s’hi afegeix el respostatge a les
estacions de servei.

Alhora, i d’acord amb el mateix Reial Decret, s’ordena el tancament de totes les botigues i activitats d’oci i
restauració llevat dels establiments d’alimentació i béns de primera necessitat, farmàcies, consultes privades
de metges, òptiques, productes higiènics, tintoreries, bugaderies, premsa i papereria, combustible per a
l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, alimentació per a animals de companyia i
comerç electrònic.

En tot cas, en els establiments d’aquestes característiques que romanguin oberts, caldrà evitar aglomeracions i

mantenir la distància de seguretat d’un metre.

Us informem que d’acord amb la Llei 4/1981, que regula l’estat d’alarma, i la Llei 18/2009, de salut pública,
incomplir aquestes disposicions pot suposar sanció administrativa de fins a 3.000 € (infracció lleu) o 60.000
€ (infracció greu).

De nou us recordem que aquestes mesures tenen per objectiu vetllar per la protecció de tota la ciutadania,
especialment de les persones grans i vulnerables, i us demanem la vostra comprensió i que mantingueu la
calma, així com que ajudeu tothom qui ho necessiti, alhora que fem palès el nostre agraïment i recolzament als
professionals de la salut pública, els treballadors i les treballadores dels establiments que es mantenen oberts
al públic i les forces i cossos de seguretat i emergències
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