
Les Franqueses del Vallès, a 9 de novembre de 2020

PRÒRROGA A LES RETRICCIONS A LA MOBILITAT NOCTURNA PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19

En en data 9 de novembre de 2020 s’ha publicat en el DOGC la Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual 
es prorroguen les mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de la COVID-19 al territori de Catalunya previstes a la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, i que són les següents: 

Mobilitat

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 6.00 hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà jusficar adequadament:
  - Assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència.
 - Desplaçaments de persones treballadores per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui 
 realitzar en modalitat a distància.
 - Retorna al domicili des de centres educaus, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per mous 
 inajornables.
 - Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
 - Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les acvitats permeses.
  - Cura de mascotes i animals de companyia entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 - Causa de força major o situació de necessitat degudament acreditades.

Horaris de tancament

En cap cas es pot superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores 
en cas d’acvitats culturals permeses i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració. 

En el cas de l’acvitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa
 entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

La duLa durada d'aquestes mesures és de 15 dies naturals, fins el dia 23 de novembre de 2020.  

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.


