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MOBILITAT A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES O RAMADERES
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat una nota de premsa en què aclareix per
escrit alguns dubtes que havíem plantejat:


Desplaçament de treballadors en vehicles: es poden utilitzar furgonetes per al trasllat
dels treballadors al camp sempre que no s'ocupi més d'un terç dels seients
disponibles de l'ocupació màxima del vehicle i guardant les mesures de seguretat
dictades per Sanitat (regulació a partir de l'Ordre TMA/254/2020, de 18 de març, per la
qual es dicten instruccions en matèria de transport per carretera).
D'aquesta manera, podran viatjar junts en un turisme dos treballadors (el conductor i una
altra persona que viatjarà darrera del seient del copilot) i tres en una furgoneta amb
capacitat per a nou persones. Sempre s'han de prendre les mesures de precaució
necessàries per mantenir una distància de seguretat adequada entre els ocupants (com a
màxim una persona per filera, mantenint la màxima distància entre ocupants).



Acreditació del desplaçament d’un treballador o de l’agricultor o ramader. No hi ha
l'obligació d'una acreditació específica. Per tant, tal com us dèiem en la circular a totes les
cooperatives 09/2020 d’Assessorament Agroalimentari, us recomanem que es porti algun
document que justifiqui l’activitat agrària i/o ramadera (rebut de pagament del règim
especial agrari, DUN o, en el seu defecte, si així ho considereu, un certificat de la pròpia
cooperativa que acrediti que és soci actiu).

Aquesta informació no contradiu la que ja us havíem informat prèviament. Continua sent vàlid, de
manera voluntària, el certificat autoresponsable i Protecció civil va actualitzant periòdicament les
indicacions sobre restriccions: Preguntes i respostes sobre les restriccions d'activitats. En
aquest sentit, aclareix, per als desplaçament a horts, que seran possibles sempre que hi hagi
activitat econòmica associada.
FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES PER AL TRANSPORT D’ANIMALS
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Mitjançant l’Ordre TMA/279/2020, el Ministeri de Transport, a proposta del Ministeri d’Agricultura,
ha establert algunes mesures per facilitar el transport d’animals vius durant l’estat d’alarma.
Aquestes són:





Es manté vigent la validesa de les autoritzacions en matèria veterinària de transport
d’animals:


Autoritzacions expirades des del passat 1 de març de 2020, de transportistes,
mitjans de transport i contenidors, certificats de formació de conductors i cuidadors.
Continuaran essent vàlides fins a 120 dies després de la finalització de l’estat
d’alarma.



Quaderns de transport i fulls de ruta continuaran essent vàlids sense el segell de
l’autoritat competent fins a 7 dies després de la finalització de l’estat d’alarma.

S’eliminen els temps de descans obligatoris per a tots els moviments d’animals realitzats
durant l’estat d’alarma. Tot i així, la durada total del viatge no podrà superar la fixada en la
normativa vigent (capítol V de l’annex I del Reglament 1/2005 relatiu a la protecció dels
animals).

REDUCCIÓ DEL 50% DEL CÀNON DE L’AIGUA
El Govern va aprovar ahir el Decret Llei 8/2020 pel qual es modifiquen les mesures per donar
suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID19. Entre
altres mesures, estableix


Reducció del 50% del tipus de gravamen del cànon de l’aigua per a tots els usuaris
domèstics i també per als usuaris industrials (i activitats econòmiques) i ramaders.



Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig, de manera
automàtica i universal.

Podeu consultar la normativa en el següent enllaç: Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

AUTORITZACIÓ DE CREMES DE RESTES AGRÍCOLES
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha habilitat un canal a la seva
pàgina web per tal que aquelles persones que necessitin realitzar cremes de restes agrícoles com
a part de la seva activitat ho puguin sol·licitar individualment mentre durin les mesures
excepcionals sense perjudici de poder-ho fer, alternativament i col·lectivament, a través del seu
Ajuntament: Crema de brancatge i restes vegetals.
Ben cordialment,
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Assessorament Agroalimentari
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