
CIRCULAR INFORMATIVA PER A EXPLOTACIONS AGRÀRIES,
RAMADERES I LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

En aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació provocada per

l'alerta sanitària del Coronavirus (COVID - 19)

Es tracta d'un protocol obert on  s'aniran incorporant noves informacions, 
recomanacions o instruccions en funció de l'evolució del COVID-19
(última actualització 2020.03.17)

· INTRODUCCIÓ

El Coronavirus (COVID-19) és un virus nou, desconegut anteriorment en la 
patologia humana. Es transmet de persona a persona per via respiratòria. 
El període d'incubació pot variar entre 2 i 14 dies. Per això, les millors 
mesures de protecció són l'aïllament de persones contagiades i portadores
de virus i la higiene personal.

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) està vigilant la situació 
i segons ha confirmat, no hi ha cap prova que els aliments siguin una 
font de transmissió de virus.  Científics i autoritats de tot el món estan 
monitoritzant la propagació de virus i no hi ha hagut cap informe de 
transmissió a través dels aliments. No obstant això, i pel que fa a la 
innocuïtat dels aliments, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha emès 
recomanacions de precaució, inclosos consells sobre el seguiment de 
bones pràctiques d'higiene durant la manipulació i preparació d'aliments, 
com rentar-se les mans, cuinar la carn a fons i evitar la possible 
contaminació creuada entre aliments cuits i no cuits.



· OBJECTIU

Article 15. Mesures per garantir l'abastiment alimentari.

· Les autoritats competents delegades d'adoptar les mesures necessàries 
per a garantir:

· L'abastiment alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels 
serveis dels centres de producció, permetent la distribució d'aliments des
de l'origen fins als establiments comercials de venda al consumidor, 
incloent magatzems , centres logístics i mercats en destinació. En 
particular, quan resultàs necessari per raons de seguretat, es pot 
acordar l'acompanyament dels vehicles que realitzen el transport dels 
béns esmentats.

· Quan sigui necessari, l'establiment de corredors sanitaris per permetre 
l'entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats 
amb destinació o procedents d'establiments en els quals es produesquin 
aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinsos per a 
alimentació animal i els escorxadors.

· Així mateix, les autoritats competents poden acordar la intervenció 
d'empreses o serveis, així com la mobilització de les forces i cossos de 
seguretat de l'Estat i de les Forces Armades per tal d'assegurar el bon 
funcionament del que disposa el present article.

Primera Idea. El subministrament d'aliments és una activitat essencial
i crítica que s'ha de garantir, especialment en l'estat d'emergència 
sanitària. Es tracta d'oferir a la població l'accés a fonts segures i suficients 
d'aliments.

Segona Idea. S'ha de garantir el funcionament de tota la cadena, des 
de la producció fins al subministrament d'aliments. Així ho diu el Reial 
Decret "... funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la 
distribució d'aliments des de l'origen fins als establiments comercials de venda 
a consumidor, incloent magatzems, centres logístics i mercats a destí ... 
incloses les granges, llotges , fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els 
escorxadors

Tothom: des dels agricultors, agricultores, pescadors, ramaders i 
ramaderes, cooperatives, personal que atén als magatzems d'entrades, 



petites indústries alimentàries, o personal de les llotges o dels escorxadors,
són part essencial de la garantia d'aquest servei.

· RESPONSABILITATS

Tercera Idea. No hi ha un sol agent responsable. Tots hem d'actuar amb 
CORRESPONSABILITAT. Tots els agents de la cadena de valor de 
l'alimentació tenim una especial responsabilitat per oferir aliments 
segurs i en quantitat suficient a la població de les Illas Balears. 

· Als responsables de les empreses agràries, ramaderes, pesqueres i 
agroalimentàries se'ls hi demana que identifiquin les persones 
treballadores i els punts crítics on hi ha més possibilitats de 
transmissió o contagi.

Quarta Idea. La pagesia, el sector de la pesca i de la indústria 
agroalimentària és un col·lectiu essencial per a garantir el servei bàsic de 
l'alimentació a la població. Per això precisament, us demanam que us 
cuideu i que presteu una major cura i mantingueu una especial protecció 
en el desenvolupament de la vostra activitat. 

· INFORMACIÓ PER A EXPLOTACIONS AGRÀRIES I RAMADERES

· L'activitat agrària i ramadera és una activitat productiva bàsica per al 
subministrament i proveïment d'aliments. Per tant, és possible i 
necessari que continuï realitzant-se. Es considera activitat agrària i 
ramadera tota aquella que es desenvolupa en una explotació agrària i 
ramadera inclosa en el registre d'explotacions corresponent. Per tant, 
les persones titulars d'aquestes explotacions agràries i ramaderes 
poden seguir desenvolupant la seva activitat normal

· Els titulars d'una explotació agrària i / o els seus treballadors i 
treballadores, podran desplaçar-se a l'explotació per a desenvolupar-
hi les activitats necessàries per a l'adequada gestió o manteniment. 
Això inclou el desenvolupament de qualsevol activitat com el conreu, 
sembra, plantació, tractament, poda, reg, collita, o qualsevol altra 
activitat necessària. 

· Per a les explotacions ramaderes. Es garantirà l'entrada i sortida dels 
titulars o dels treballadors amb origen o destí en qualsevol zona. 
També es garantirà l'entrada de matèries primeres (pinsos, per 
exemple) i la sortida d'animals complint en el seu cas la normativa 



habitual. Per al cas concret que un ramader o un membre de la seva 
família doni positiu a l'Covid-19, es demanarà a l'autoritat competent 
que es facilitin les condicions perquè la granja pugui continuar 
operativa. L'estat d'alarma permet prendre aquest tipus de mesures 
d'excepció.

· Els titulars d'explotacions agràries i ramaderes hauran de portar al 
damunt la documentació que justifiqui la seva titularitat i còpia del 
document que mostri el codi de registre de les explotacions. 

· Està permès el desplaçament amb tractors o qualsevol altra 
maquinària agrícola per les vies públiques autoritzades, amb origen o 
destí a l'explotació agrària o ramadera o  a un magatzem, llotja, 
cooperativa o qualsevol altra indústria a on calgui portar producció o 
recollir qualsevol input o produccions. En aquests desplaçaments, bé 
sigui en tractor, o en qualsevol altre vehicle, el titular de l'explotació 
podrà anar acompanyat de la persona cotitular, cònjuge, persona que 
tingui la condició d'ajuda familiar i / o treballadors o treballadores de 
l'explotació

· de la mateixa manera l'article 15 regula de manera específica les 
mesures per garantir l'abastament alimentari en llocs de consum, 
incloent botigues, supermercats, mercats, o qualsevol altre 
establiment de comerç obert al públic. Per tant, permet als agricultors 
i ramaders transportar i vendre els aliments en aquests punts, i 
permet la distribució d'aliments des de l'origen fins als establiments 
comercials de venda a consumidor.

· D'acord amb el que estableix l'Acord del Consell de Govern de 13 de 
març de 2020, les parades alimentàries dels mercats setmanals i 
estacionals es mantindran i, per tant, els agricultors, ramaders, o les 
indústries agroalimentàries que comercialitzin els seus productes a 
través d’aquests canals podran accedir-hi per seguir exercint la seva 
comercialització habitual. 

· Es permet i garanteix l'entrada i sortida de persones, matèries 
primeres i productes elaborats amb destinació o procedents de les 
explotacions agràries i ramaderes, i amb origen o destí en qualsevol 
indústria alimentària, incloent; llotges, fàbriques de pinsos per a 
alimentació animal, escorxadors i d’altres.



· Està garantida l'activitat de venda de subministraments (adobs, 
fitosanitaris, llavors, etc. ...) necessaris per al desenvolupament de 
l'activitat agrària i ramadera, així com la compra i recepció de 
qualsevol input necessari per al desenvolupament de l'activitat

· L'activitat de subministrament de carburants agrícoles està permesa 
des del moment en que l'article 10 garanteix l'obertura de les 
estacions de servei. Per tant, és possible traslladar-se a les estacions 
en els tractors o en la maquinària agrícola.  

· INFORMACIÓ PER A COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES

· Les Cooperatives Agroalimentàries formen part de la cadena 
alimentària, i, per tant, la seva activitat està orientada a l'abastiment 
alimentari i el seu funcionament està permès per l'article 15 de Reial 
Decret. 

· la suspensió d'obertura al públic prevista a l'article 10 de Reial 
Decret NO AFECTA els establiments EMPRESARIALS en general i, per 
tant, tampoc a l'activitat ordinària desenvolupada per les 
cooperatives agroalimentàries. 

· Les Cooperatives Agroalimentàries, per les seves característiques, 
reben nombroses visites de socis, clients, proveïdors, a el temps que 
mantenen treballadors i treballadores a les seves instal·lacions. Per 
això, les cooperatives han d'establir i complir els protocols interns 
que evitin el contagi per als treballadors o qualsevol soci o tercer 
que accedeixi a les instal·lacions: limitació horària d'accés a les 
instal·lacions, estada de el menor temps possible a les instal·lacions, 
evitant aglomeracions, mantenint la distància de seguretat 
d’almenys un metre, etc. 

· L'article 15 regula de manera específica les mesures per garantir 
l'abastiment alimentari en llocs de consum (botigues, supermercats, 
mercats, etc.) i el funcionament dels serveis dels centres de 
producció (entre els quals hi ha les empreses agroalimentàries), 
permetent la distribució d'aliments des de l'origen fins als 
establiments comercials de venda a consumidor. Per tant, es 
garanteix el normal funcionament de totes les baules de la cadena 
agroalimentària, des del camp al consumidor, incloent, per tant, 
l'activitat de les cooperatives. 



· Els magatzems i botigues de subministraments agroalimentaris o 
d'aliments es consideren dins de la categoria d'establiments 
d'alimentació i provisió d'entrades per a la producció d'aliments i per
tant, poden romandre oberts. 

· Està garantida l'activitat de venda de subministraments (adobs, 
fitosanitaris, llavors, etc. ...) necessaris per al desenvolupament de 
l'activitat agroalimentària, així com la compra i recepció de qualsevol
input necessari per al desenvolupament de la nostra activitat. 

· L'article 14.4 del Reial Decret estableix que el Ministeri de Transports
d'establir mitjançant resolució les condicions necessàries per facilitar
el transport de mercaderies en tot el territori nacional amb l'objecte 
de garantir l'abastament. En aquest abastament, hi haurà el dels 
productes de primera necessitat i, entre ells, evidentment, els 
d'alimentació. Per tot això, entenem, que està garantit el transport i, 
per tant, la recepció en les cooperatives de camions amb 
subministraments i matèries primeres, així com l'expedició de 
productes agroalimentaris (vi, oli, cereal, etc.) als seus clients.

· INSTRUCCIONS RELACIONADES AMB ELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES AGRÀRIES PER COMPTE ALIÈ D'EXPLOTACIONS I 
INDÚSTRIES I COOPERATIVES. 

· Comprovació d'absència de simptomatologia (absència de 
tossina, de  problemes respiratoris i de febre) i contactes previs de 
primer grau. Control de temperatura previ a l'entrada a la instal·lació
i ha de ser menor de 37ºC. En cas de presentar símptomes absteniu-
vos de venir a treballar, informau l'organització i confinau-vos al 
domicili durant dues setmanes o fins a la completa curació.

· En campanyes temporals agràries.

· Comprovau procedència de treballadors / es, i en cas d'origen 
dubtós per haver tingut contacte de primer grau amb alguna 
persona afectada per la malaltia ajornau la seva incorporació a la 
feina.

· Comprovau les persones d'especial sensibilitat amb incidència en 
coronavirus i establiu les mesures de prevenció i control per 
garantir-ne la salut.



· Pel que fa a les mesures d'higiene i prevenció personals, s'aplicaran 
les comunes que s'estan recomanant a tots els sectors laborals i en 
tots els centres de treball.

PER ÚLTIM, I DAVANT QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA QUE PUGUI 
SORGIR, NO DUBTEU A POSAR-VOS EN CONTACTE AMB LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ, GRÀCIES.

Web: www.bit.ly/AgriculturaGOIB

Telèfon: 971 17 61 00

http://www.bit.ly/AgriculturaGOIB

