
 

 

MEDIDAS ADOPTADAS NO EIDO DO MEDIO RURAL TRAS A DECLARACIÓN DO 
ESTADO DE ALARMA POR COVID-19 
-ORDE do 23 de marzo de 2020 
-DOG do 24 de marzo de 2020 
 
ORDE do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en 
relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da 
emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 
2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos 
vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de 
agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias. 
 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGRARIAS 
 
A) PERSOAS AGRICULTURAS E VITICULTORAS PROFESIONAIS 
As persoas agricultoras e viticultoras profesionais e os seus traballadores poderán efectuar 
os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios de atención e mantemento 
dos cultivos e das viñas. 
 
Para os efectos desta disposición, terá a consideración de agricultor/a profesional, ben sexa 
a tempo completo ou parcial, quen estea de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de 
Galicia (Reaga). 
 
Para a acreditación do carácter de agricultor/a, que xustifique a realización deses 
desprazamentos, é suficiente coa inscrición da explotación no Rexistro de Explotacións 
Agrarias de Galicia (Reaga). Nese sentido, os axentes da autoridade poderán dirixirse ao 
dito rexistro para efectuar calquera comprobación que consideren oportuna. No caso das 
persoas viticultoras profesionais, poderán acreditalo tamén co carné de 
aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta de rexistrado dispensada 
polo consello regulador da denominación de orixe cando se dan de alta nos rexistros. 
 
B) PERSOAS NON PROFESIONAIS 
 
Respecto das persoas que teñan cultivos ou viñas considerados de autoconsumo, é dicir, 
con fins non comerciais e, polo tanto, non desenvolvan unha actividade profesional agraria, 
poderán realizar os desprazamentos mínimos e imprescindibles para o mantemento 
e atención dos ditos cultivos e viñas, sen que o desprazamento poida supoñer unha 
distancia superior a 500 metros da súa vivenda habitual. En ningún caso poderá 
haber máis de dúas persoas na leira, as cales deberán respectar en todo momento as 
distancias de seguridade e demais protocolos de prevención establecidos pola autoridade 
sanitaria. 
 
En relación coa acreditación da necesidade de desprazamento, nas actividades agrarias 
consideradas de autoconsumo poderá realizarse coa presentación do carné de 
aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios. No caso das persoas viticultoras, poderán 
acreditalo co carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta de 



 

 

rexistrado dispensada polo consello regulador da denominación de orixe cando se dan de 
alta nos rexistros. 
 
MEDIDAS EN VENDA DIRECTA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E GANDEIROS NOS 
MERCADOS TRADICIONAIS EN GALICIA 
 

- Queda prohibida ata o 31 de marzo a realización dos mercados tradicionais que 
teñen lugar nos concellos de Galicia con venda directa de produtos agrícolas e gandeiros. 
O levantamento ou mantemento desta prohibición despois do 31 de marzo poñerase en 
coñecemento da cidadanía a través da páxina web da Consellería do Medio Rural. 

- Sen prexuízo do anterior, fomentarase a venda de produtos agrícolas e gandeiros 
por medios alternativos que non impliquen presenza física, como por vía telefónica, 
con realización de pedidos a través da rede en liña (correo electrónico), ou similares, 
servidos polo produtor no domicilio do consumidor, e que eviten o desprazamento de 
persoas pola vía pública. 

 
 
ACLARACIÓN SOBRE VENDA DE PRODUTOS VEXETAIS PARA A PLANTACIÓN EN 
HORTAS DE CONSUMIDORES FINAIS 
 
En aplicación do Real decreto 463/2020, polo que se declara o Estado de Alarma, os 
establecementos que vendan os referidos produtos non se atoparían afectados pola 
suspensión de apertura decretada. 
 
Sen prexuízo da venda en establecemento de produtos vexetais para a plantación en hortas 
de consumidores finais, esta poderá realizarse tamén a través da venda ambulante, con 
desprazamento das persoas vendedoras ás localidades onde teñen os seus clientes, nos 
termos e condicións para a venda ambulante ou non sedentaria previstos na Lei 13/2010, 
do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, nas ordenanzas municipais e demais 
normativa aplicable. 
 
As persoas vendedoras de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores 
finais deberán dispoñer do carné básico de aplicación de produtos fitosanitarios, que poderá 
exixírselles como acreditación. Igualmente, a acreditación polas persoas compradoras de 
produtos vexetais con destino á plantación en hortas farase co dito o carné básico de 
aplicación de produtos fitosanitarios. 
 


