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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT 
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ 

ECOLÒGICA 
 

ACTUALIZACIÓN  
 

- La Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica ajorna el pagament del cànon 
de sanejament durant els mesos d'abril, maig i juny 

 

- Agricultura y Economía coordinan las bolsas de empleo para garantizar la 
mano de obra en el campo valenciano  

- Un total de 144 agentes medioambientales realizan labores de reparto de 

material en residencias y centros dependientes de Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
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MESURES ENCAMINADES A REDUIR EL CONTAGI DEL VIRUS COVID-19: 

-Tancament dels centres d'interpretació dels Parcs Naturals i cancel·lació de les           

jornades, visites i tota classe d'activitats amb atenció directa al públic. 

-Tancament dels campaments, refugis forestals i zones d'acampada gestionades per          

aquesta Conselleria. 

 

http://www.agroambient.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853655
http://www.agroambient.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853655
http://www.agroambient.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853297
http://www.agroambient.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853321
http://www.agroambient.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853321
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-Suspensió de les activitats lúdiques en l'entorn rural i forestal. 

-Suspensió de l'activitat cinegètica i de la pesca recreativa i marítima d'esbarjo. 

-Les Oficines Comarcals estan tancades al públic però ofereixen atenció telefònica. No            

obstant això, els veterinaris de les Oficines Comarcals presten assistència directa als            

ramaders que ho necessiten. 

-Els recursos que presten el servei de vigilància preventiva enfront del risc d'incendi             

forestal estan funcionant plenament. 

  

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ASSISTÈNCIA  DE LES OFICINES COMARCALS AGRÀRIES  

 

 - Manteniment  dels serveis mínims imprescindibles per a garantir la producció 

d'aliments i el seu propi proveïment. 

 

- Les Oficines Comarcals Agràries (OCAS) es troben tancades a l'atenció directa però              

mantenen l'atenció telefònica i a través del correu electrònic, per a atendre els dubtes              

i necessitats del sector agrícola i ramader, així com l'assistència veterinària. 

 

- No es paralitza el moviment de persones que treballen en la cadena alimentària per               

a garantir l'abastiment de la població; agricultors i ramaders, treballadors          

d'explotacions agràries i granges.  

 

- No es paralitza el moviment transportistes, cadenes de distribució majoristes i al             

detall, proveïdors d'aliments per a animals, de materials per a la manipulació,            

envasament i embalat dels productes. 
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-Els agricultors i ramaders disposen de documents acreditatius que avalen el           

desplaçament al seu lloc de treball i activitat.  

· Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA), en el cas de la ramaderia 

·Registre General de la Producció Agrària (REGEPA) per als agricultors que           

també poden presentar com a document la pòlissa de l'assegurança agrària, la            

Seguretat Social Agrària (SETA o RETA) o el document d'ajuda de la PAC. 

  

-Manteniment del personal necessari per a garantir la seguretat alimentària, la           

sanitat animal i vegetal i la salut pública.  

 

- Resolució de 15 de març de 2020, del director general de prevenció d'incendis              

forestals sobre la modificació del període de cremes. 

 

CONTACTE  
 
-Llistat de Telèfons i Correus Electrònics de les OCA de la Comunitat Valenciana  

 

 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf
http://www.agroambient.gva.es/va/ocapas-valencia

