ANEXE
1. Sectors indispensables o essencials pel RD 463/2020 (al qual s’hi va decretar l’estat d’alarma)
2. Empreses que és trobin dins de la cadena d'abastiment i en el funcionaments del serveis de
producció de productes Essencials (aliments, Begudes, alimentació animal, productes
higiènics, sanitaris i medicaments)
3. Hostaleria i restauració a domicili.
4. Cadena de producció i distribució de béns, serveis i tecnologia sanitària (Equips de protecció,
Equipament sanitari ...)
5. Imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria
manufacturera
6. Serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant
des de la declaració de l'estat d'alarma.
7. Serveis en institucions penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i
prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària.
8. Indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades
9. Centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin gent gran,
menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en
empreses, centres de r + d + i i biotecnològics vinculats al covid-19 , (ii) els establiments
associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les
empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les
persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
10. Centres veterinaris
11. Punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies tant de
titularitat pública com privada.
12. Serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels
serveis que siguin indispensables.
13. Empreses de telecomunicacions, audiovisuals i serveis informàtics essencials.
14. Serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
15. Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a
les actuacions processals no suspeses pel reial decret 463/2020.
16. Serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials
17. Notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la direcció general de
seguretat jurídica i fe pública.
18. Serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin
serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos
19. Centres d'acollida a refugiats i en els centres d'estada temporal d'immigrants i les entitats
públiques de gestió privada subvencionades per la secretaria d'estat de migracions i que
operen en el marc de la protecció internacional i de l'atenció humanitària
20. Proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua
21. Serveis meteorològics
22. Servei postal universal
23. Serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de
material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner
(transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
24. Distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o
correspondència
25. Altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials (mitjançant ordres
ministerials, per exemple)

