
ALIMENTACIÓ 
  Botigues d’alimentació (carnisseries, peixateries, fruiteries, forns,...)
  
  Supermercats Productes alimentaris i de primera necessitat
  

 Menjar preparat i càtering  Només per emportar. No es pot consumir a l’establiment  
 

 Botigues de begudes i forns amb cafeteria Venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment
  
  Mercats municiapls i setmanals Parades d’alimentació, begudes i productes higiènics

COMERÇ
 Drogueries i perfumeries Només permesa la venda d’articles d’higiene i neteja

  
  Estancs
  
  Premsa i papereria
  
  Ferreteries i botigues de pintures Tancades al públic. Només com a majoristes a professionals.
  

 Electrodomèstics Només obertura de la zona de telefonia. Permesa la venda
   online o telefònica d’electrodomèstics i el repartiment a domicili
  
  Mòbils, equips tecnològics, de telecomunicacions  
  

 Call center / locutoris  Només per comunicació. Prohibides activitats recreatives
  
  Tintoreries i bugaderies
  
  Clíniques veterinàries i alimentació de mascotes
  
  Altres botigues i comerços minoristes  Només permesa la venda de productes de primera necessitat  
  
  Mercats i fies de productes no alimentaris  

PERRUQUERIA I ESTÈTICA
  Perruqueries, barberies i centres d’estètica Només poden fer servei a domicili 

SERVEIS
  Assessories, gestories i assegurances Només per prestar serveis indispensables o urgents
  
  Immobiliàries
  

 Empreses de neteja i manteniment Només per atendre locals què tenen l’obertura permesa. 
   A particulars, per assistir persones grans o amb incapacitat
  

 Manteniment de jardins i piscines Només Autònoms. Si es tenen treballadors al càrrec, aquests no
  

 Lampistes, serrallers, electricistes,  Les obres només es permeten si no s’hi resideix o no es de-
  construcció, paletes, pintors i afins  senvolupa una activitat laboral o bé l’immoble permet evitar la
    interferència amb les persones. Reparacions urgents
  
  Serveis tècnics especialitzats, recanvis 
  
  Benzineres, combustible i calefacció
  
  Abastiment, depuració, conducció i potabilització d’aigua
  

 Tallers d’automoció Per garantir la mobilitat i el transport    
  
  ITV
  

 Camions de repartiment  Només per abastir serveis de primera necessitat
  
  Transport de mercaderies
  
  Missatgeria i paqueteria
  

 Taxis Només per desplaçar-se a activitats permeses
  
  Agències de viatges Només per telèfon o telemàticament

SALUT I BENESTAR
 Farmàcies i òptiques    

  
 Centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori              Només per urgències

  
  Instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius
 
HOSTALERIA

 Bars i cafeteries
  

 Restaurants Només permès el lliurament a domicili
  

 Hotels, allotjaments turístics i càmpings Permès l’allotjament dels treballadors essencials 
   o realcionats amb serveis essencials

AGRÍCOLA i FORESTAL
 Planters per l’hort, explotacions forestals 

  
 Horts particulars i cases al camp    Sempre que sigui per atendre animals o cuidar l’hort

OCI i CULTURA
 Museus, biblioteques, centres cívics, teatres, cinemes, discoteques, pubs, sales de festa, bingos i similars

#RIPOLLÉSCOMERÇ          #ENSENSORTIREM          #JOACTUO


