
 

 

 

 

 DUBTES  

Reial decret  463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 

d’alarma. 

 
1. Puc anar a passejar amb el ca?  
No es tracta de passejar l’animal de companyia, es tracta de treure el ca per tal que faci les 
seves necessitats i, evidentment, no s’ha de fer en família.  
 
2. Puc anar amb bicicleta?  
Sí, però exclusivament per un dels motius que es permet la sortida de casa, no per anar a 
passejar.  
 
3. Puc anar a la botiga de roba?  
No si ets un particular, ja que no és un dels motius autoritzats per sortir de casa. Cosa distinta 
és que siguis majorista i hagis de comprar per a la teva activitat i que la ferreteria o la botiga 
en qüestió sigui per a majoristes.  
 
4. Puc anar a la platja?  
No, no és un dels motius autoritzats per sortir de casa, “... però és que vaig a dur el ca a fer 
les seves necessitats”, no, no pots anar-hi, estan prohibits els animals a la platja.  
 
5. Puc anar a comprar?  
Sí, hi pot anar una persona per família sempre que sigui a un dels comerços als quals no es 
limita la circulació de persones. 
 
6. Puc anar d’un municipi a un altre?  
Si, sempre que sigui per un dels motius pels quals no es limita la circulació de persones. Per 
exemple, visc a Palma i faig feina a Pollença o viceversa, puc anar-hi tranquil·lament. No s’ha 
limitat l’espai territorial, s’ha limitat la circulació personal.  
 
7. Continuen vigents les normes de circulació respecte de la càrrega i descàrrega?  
Sí, tot continua igual.  
 
8. Puc anar a fer el cafè al bar?  
No, els bars estaran tancats.  
 
9. Puc anar a pescar o navegar?  
No, no és un dels motius autoritzats per sortir de casa.  
 
10. Puc anar a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Pollença?  
 



Només per gestions imprescindibles, tot i que es recomana fer la gestió telefònicament 
abans d’anar-hi. 
 
11. Puc anar al mecànic?  
Sí, tècnicament no és un comerç minorista i per tant es pot deixar el vehicle i tornar a casa. 
A més, si entenem que és el mitjà de transport per anar a fer feina, i anar a fer feina està 
permès, s’ha de poder garantir arribar en condicions de seguretat al lloc de treball.  
 
12. Puc anar a passar la ITV?  
Primer s’haurà de fer la consulta a les estacions d’ITV.  
 
13. Tenc una citació judicial, he d’anar al jutjat?  
S’haurà de fer la consulta al misser, al procurador o al propi jutjat. Dependrà de les 
diligències a practicar. 
 
14. Puc anar en taxi o bus? 
Sí, sempre que sigui per necessitats per a les quals no es limita la circulació de persones. 
 
15. Puc anar al notari o a la companyia d’assegurances? 
Sí, sempre que la necessitat sigui inexcusable i sempre de manera unipersonal. 
 
16. Puc anar a comprar i donar menjar als animals? 
Si, sempre de manera unipersonal. 

 


