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BAN 
 
ALBA CAMPS I ROCA, ALCALDESSA ACCIDENTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE PUIG-REIG 

  
FAIG SABER 

 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i 

la declaració de l’Estat d’Alarma s’adopten les següents mesures: 

 

PRIMER: 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. 

 

http://www.puig-reig.com/
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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 gasolineres o estacions de servei. 

 

SEGON: Informem de la necessitat de minimitzar els desplaçaments 
llevat dels casos justificats i acreditats. Extremeu les mesures 
d’higiene personal i garantiu al màxim les distàncies socials. 
Recomanem seguir totes les mesures i aplicar al màxim un ple 
confinament. 
 
TERCER: A partir de dilluns dia 23 de març, recomanem a tota la 
població que es desplaci en via pública portar el certificat 
d’autoresponsabilitat degudament complimentat. Per aquelles 
persones que no hi tinguin accés es facilitarà als establiments oberts 
alguns exemplars. 
 
QUART: Informem a la ciutadania que es mantindran, amb 
normalitat,  els següents serveis municipals: 
 

VIGILANTS LOCALS: Al telèfon 93.838.05.25 o al 654.550.381 
SERVEI PORTA A PORTA: (excepte oficina atenció presencial) 

 
CINQUÈ: Queden tancats tots els parcs infantils i de caràcter lúdic 
del municipi fins a nou avís, amb una previsió inicial de 15 dies. 
 

SISÈ: Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà 

objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. 

 
 
Tots els tràmits i/o consultes que s’hagin de fer davant de 
l’Ajuntament, s’efectuaran de forma telemàtica mitjançant la pàgina 
web https://puig-reig.cat/, per telèfon al 93.838.00.00 o al correu 
electrònic ajuntament@puig-reig.cat. 
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement a Puig-reig, el  
21 de març de 2020.  
 
L’alcaldessa accidental,   

http://www.puig-reig.com/
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