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INFORMO 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i d’acord a les mesures 
imposades a traves del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el 
estado de alarma para la gestion de la situacion de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19”, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible per a les 
següents activitats: 

 

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 

b) Assistència a instal·lacions sanitàries. 

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial. 

d) Tornar al lloc de residència habitual. 

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones 
especialment vulnerables. 

f) Desplaçament a entitats financeres 

g) Per causa de força major o per situació de necessitat. 

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada. 

 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de 
les anteriors activitats o per al repostatge en benzineres o estacions de servei. 

 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de 
l’autoritat. Evidentment, l’àmbit d’aplicació d’aquestes mesures és tot el terme municipal (i 
també el de la resta de municipis) independentment de si es tracta de veïns i veïnes de primera 
residència, persones de segona residència o visitants. En el cas d’aquests últims el fet d’haver 
comés la irresponsabilitat de fer cas omís del confinament al seu habitatge habitual, no els 
eximeix del compliment de les mesures a Sant Vicenç de Torelló. 

 

 AIXÍ MATEIX INFORMEM QUE: 

- A partir de dilluns 16 de març de 2020 els CONSULTORIS MUNICIPALS ROMANDRAN 
TANCATS. Les persones que tinguin necessitat d’atenció i/o consulta mèdica cal que 
primer truquin al 93 850 48 41 (CAP Torelló) i se’ls donarà les instruccions necessàries. 

- Els parcs infantils romandran també tancats. 

- L’Ajuntament romandrà tancat al públic i només s’atendran les trucades telefòniques i 
les consultes telemàtiques. 

 

 

Moltes gràcies per la comprensió i la col·laboració.  

Sant Vicenç de Torelló, 15 de març de 2020 


