
 

 

 

A Sant Jaume dels Domenys a 24 març 2020 

 

INFORMACIÓ PER SOCIS DE CELLERS DOMENYS – AFECTACIÓ COV-19 

 

Més enllà de les conseqüències laborals, en relació amb les obligacions fiscals, 

la mobilitat general de les persones, de vehicles particulars, del transport de 

persones o del tancament de determinats establiments, sobre les quals ja en 

teniu constància pels mitjans de comunicació, us exposem sintèticament alguns 

elements específics amb incidència en les cooperatives agràries i els seus socis 

establerts pel Reial decret 463/2020, que declara l’estat d’alarma per a la gestió 

del COVID-19. 

 

GARANTIR L’ABASTIMENT ALIMENTARI 

Les autoritats competents delegades hauran d'adoptar les mesures necessàries 

per garantir: 

• L'abastament 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 a consumidor, incloent 

magatzems, centres logístics i mercats en destinació. 

  

Per aquest motiu, i segons nota del “Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació” 

informa que la producció agrícola, ramadera i aqüícola, així com l'activitat 

pesquera, la transformació de productes agraris i pesquers, els centres o 

clíniques veterinàries, el transport i la distribució d'aliments, així com la seva 

comercialització a través de la venda minorista a consumidor, formen la cadena 

de proveïment alimentari i que la seva activitat ha de garantir-se en la situació 

d'estat d'alarma.   

Això implica que s'ha de mantenir no només l'activitat de les empreses 

agroalimentàries en el seu conjunt, incloses les explotacions agrícoles, 

ramaderes, aqüícoles i l'activitat pesquera, sinó també la de les empreses que, 

al seu entorn, subministren les entrades necessàries per al seu funcionament .  

En el cas d'agricultors, ramaders, aqüicultors i pescadors han de poder 

continuar realitzant les tasques necessàries per garantir el manteniment 

d'activitat.  



En tot cas, per prevenir i contenir l'expansió del virus, les tasques de realització 

que no siguin imprescindibles dur a terme, durant la vigència del període de 

l'estat d'alarma, han de limitar-se o suspendre, com per exemple, tasques 

accessòries de manteniment. 

Des de Cellers Domenys, us volem transmetre una serie de recomanacions per 
prevenir el virus; cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant 
de qualsevol malaltia respiratòria: 

• Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions 
alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones 
malaltes o el seu entorn. 

• Tapau-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna 
del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida 
(amb solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó). 

• Procureu mantenir una distància prudencial amb altres persones (1 metre) i 
evita el contacte proper amb persones que tinguin símptomes d’infecció 
respiratòria. 

• Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i 
altres objectes sense netejar-los degudament. 

• Després de manipular objectes, evitar tocar-se la boca, el nas i els ulls sense 
haver-se rentat les mans abans.  

• Compliu amb les instruccions de confinament.  
• Poseu-vos la mascareta i guants en el cumpliment de les vostres tasques. 
 
Us rercordem també la necessitat de portar el Certificat autoresponsable de 

desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-

19 

Enllaç per descàrrega: 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_em

ergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-

autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-

per-la-covid-19 

Estarem atents a les mesures que es puguin aprovar en el si del Consell de 

Ministres o en el Consell Executiu la Generalitat de Catalunya, sobre les quals 

us n’informarem puntualment. 

 

Atentament 

 

 

 

Lluis Roig Rovira 

Director 
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