
 
 

 

ACTIVITATS ESSENCIALS* SEGONS RD 10/2020 DE 29 DE MARÇ 

 

Segons s’ha decretat en el RDLlei 10/2020, publicat el 29 de març a les 

23:40h, les activitats essencials que s’hauran de seguir mantenint 

operatives (i per tant, tota la resta d’activitats s’hauran d’aturar, excepte 

les que permetin teletreball) són les següents: 

• Establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, 

productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, 

metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, 

premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips 

tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de 

companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, 

tintoreries i bugaderies. 

• Empreses que garanteixen el subministrament d’energia elèctrica, 

de productes derivats del petroli, així com de gas natural. 

• Empreses que participen en la cadena de proveïment del mercat i 

funcionament de béns de primera necessitat. 

• Serveis de restauració que es prestin exclusivament a domicili. 

• Serveis en la cadena de producció i distribució de béns i serveis 

d’àmbit sanitari. 

• Empreses imprescindibles per a la resta d’activitats recollides en la 

llista que ofereixen subministraments, equips i materials 

necessaris. 

• Serveis de transport que es continuïn desenvolupant des de la 

declaració de l’estat d’alarma. 

• Serveis d’Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament 

marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de 

les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que 

treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis 

de transport de seguretat. 



 
 

• Les indispensables que donen suport al manteniment del material i 

equips de les forces armades. 

• Centres, serveis i establiments sanitaris, així com les que atenguin 

majors, menors, persones dependents o amb discapacitat. També 

centres d’I+D vinculats al Covid-19. 

• Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals. 

• Empreses que prestin serveis de venda de premsa i mitjans de 

comunicació. 

• Empreses de serveis financers i d’assegurances, per a la prestació 

dels serveis indispensables. 

• Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis 

informàtics essencials. 

• Que prestin serveis essencials relacionats amb la protecció i 

atenció de víctimes de violència de gènere. 

• Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i 

psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses. 

• Despatxos i assessories legals, gestories administratives i de 

graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos 

laborals, en qüestions urgents. 

• Notaries i registres per al compliment dels serveis essencials. 

• Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i 

vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, 

gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids 

urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües 

residuals. 

• Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres d’Estada 

Temporal d’Immigrants. 

• Empreses de proveïment, depuració, conducció, potabilització i 

sanejament d’aigua. 

• Serveis meteorològics de predicció i observació. 



 
 

• Correus. 

• Empreses que participen en la cadena d’importació i 

subministrament de material sanitari. 

• Serveis de distribució i lliurament de productes adquirits en el 

comerç per internet, telefònic o correspondència. 

• Qualsevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats 

essencials. 

Es preveu que en aquells casos que resulti impossible interrompre de 

mode immediat l’activitat, es podran prestar els serveis durant el dilluns 

30 de març, amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques necessàries 

per a fer efectiu el permís retribuït recuperable. 

 

Més dubtes? 
Envia’ns un correu: empresavng@vilanova.cat 
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