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Primera denúncia a Castellar per incomplir les restriccions de
mobilitat incloses a l’Estat d’alarma

Dimarts 17 de març de 2020

La Policia Local va denunciar ahir un ciutadà menor d’edat per reincidència en
l’incompliment de les mesures de limitació de la mobilitat establertes en el decret
d’Estat d’alarma.

D’acord amb la llei de Seguretat Ciutadana, qualsevol incompliment de l’Estat
d’alarma pot comportar una multa de 100 euros fins a un any de presó. En cas de
desobediència o resistència a l’autoritat, les sancions oscil·len entre els 601 i els
30.000 euros.

A més, la Policia Local va identificar ahir dilluns 11 persones susceptibles
d’incomplir la limitació de circulació a la via pública. Els agents van advertir-les
que en cas de reiteració serien denunciades dins el marc de la llei de Seguretat
Ciutadana.

Cal recordar que mentre sigui vigent l’Estat d’alarma la ciutadania només podrà
circular per les vies d’ús públic per fer alguna d’aquestes activitats:

Comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
Assistència a centres sanitaris.
Desplaçar-se al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral,
professional o empresarial.
Retorn al lloc de residència habitual.
Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb
discapacitat o persones especialment vulnerables.
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Desplaçament a entitats financeres
Per causes de força major o situació de necessitat.
Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada
La circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic es permetrà per a
la realització de les activitats anteriors o per posar carburant.

La Policia Local està duent a terme controls puntuals a vehicles per garantir que la
mobilitat rodada s'ajusta a la legalitat.
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