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Decret
Decret de l’1-4-2020 pel qual s’adopten noves mesures excepcionals addicionals per la situació d’emer-
gència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la venda de determinats productes 
vegetals i llavors per a usos agraris.

Atès que l’evolució de la crisi ocasionada pel SARS-CoV-2 ha comportat, entre d’altres, la suspensió temporal 
de l’activitat laboral de diversos centres de treball i l’adopció de mesures de confinament o recomanacions 
de restricció en els desplaçaments per prevenir el risc de contagi;

Atès que, d’altra banda, les mesures esmentades s’han pres en l’època de l’any en què les explotacions 
agràries duen a terme els treballs de preparació dels conreus per a la sembra de plantes farratgeres, el 
cultiu del tabac i el cultiu de l’horta;

Atès que per poder dur a terme aquestes activitats és necessari que les explotacions agràries es puguin 
proveir des de determinats establiments de venda a l’engròs que estan autoritzats a estar oberts per poder 
prestar serveis relacionats amb l’agricultura i des dels quals es pot assegurar el proveïment de plantes, de 
planters i de llavors de les espècies vegetals que són pròpies d’aquests conreus;

Per tot el que s’ha exposat, cal adaptar i ampliar les mesures excepcionals que s’han adoptat per la situació 
d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

El Govern, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en la sessió de l’1 d’abril 
del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Autorització de venda i distribució de plantes i llavors
1. S’autoritza la venda a l’engròs de plantes, planters i llavors als establiments que actualment estan auto-
ritzats a obrir per desenvolupar activitats d’altres serveis relacionats amb l’agricultura amb la codificació 
d’activitat 01 41 00 (establiments d’altres serveis relacionats amb l’agricultura).

2. A aquests efectes, els comerços dedicats a altres serveis relacionats amb l’agricultura poden fer la venda 
a l’engròs de plantes, planters i llavors únicament i exclusivament a les explotacions agràries que consten 
inscrites al Registre d’Explotacions Agràries (REA) del Departament d’Agricultura. Queda expressament 
prohibida la distribució i la venda d’aquests productes a altres persones físiques o jurídiques per a usos 
particulars.

3. A efectes de control de la venda dels productes objecte d’aquest Decret, d’acord amb les condicions 
establertes al punts 1 i 2 anteriors, els establiments que presten altres serveis relacionats amb l’agricultura 
han de dur un registre de les vendes a l’engròs de plantes, de planters i de llavors que efectuïn i poden 
sol·licitar a l’adquirent l’acreditació de la condició de titular o representant d’una explotació degudament 
inscrita al REA.

Article 2. Incompliments i règim sancionador
La indicació d’aquestes mesures té el caràcter de requeriment de l’autoritat i qualsevol incompliment pot 
ser sancionat de conformitat amb la legislació específica aplicable.

Disposició derogatòria
A l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi oposin.

Altres disposicions
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Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 1 d’abril del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern


		2020-04-07T14:25:26+0200




