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Establiments comercials minoristes i abastament
 

Serveis essencials Covid-19
                     

                
- Establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i 
  productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria,benzineres, tabacs, equips tecnològics 
  i de telecomunicacions, aliments d'animals de companyia, tintoreries i bugaderies. 
- Servei d'entrega a domicili d'hostaleria i restauració. 
- Venda de premsa.
- Centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.
- Cadena d'abastiment de productes de primera necessitat.
- Servei de perruqueria a domicili
- 
 
 
 
 
 
 

              
Serveis sanitaris i assistencials
- Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i 
  amb discapacitat. 
- Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19.
- Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere. 
- Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants.
- Serveis funeraris.
- Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport,
  emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris 

              
Serveis de gestió i comunitaris

- Jutges, fiscals, lletrats de l'Administració de justícia i altre personal al servei d'aquesta, han 
  de seguir atenent les actuacions processals no suspeses.
- Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a 
  actuacions processals no suspeses.
- Serveis financers, bancaris i d'assegurances
- Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos 
  laborals, en qüestions urgents.
- Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts.
- Servei postal universal de l'operador estatal.
- Mitjans de comunicació, públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució.
- Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis 
  públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat .

              
Altres serveis
- Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
- Subministrament bàsics aigua, energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.
- Transports de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport
  per als casos en vigor durant l’estat d’alarma
- Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials
- Serveis de neteja, manteniment, reparacions d'urgència i vigilància. Gestió i recollida de residus.
- Serveis meteorològics.
- Forces i cossos de seguretat, forces armades, institucions penitenciàries, salvament marítim, 
  serveis protecció de civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i 
  de  seguretat viària
- Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials.
 

Mantenen l'activitat laboral als centres de treball
                     


