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NOTA INFORMATIVA I (de 1/4/2020): SOBRE L’IMPACTE A L’ACTIVITAT FORESTAL DE 
LA NORMATIVA QUE REGULA L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PEL FER FRONT AL 

CORONAVIRUS I DEL REIAL DECRET 10/2020 QUE ESTABLEIX UN PERMIS RETRIBUIT 
RECUPERABLE PELS TREBALLADORS PER COMPTE ALIENA QUE NO PRESTIN SERVEIS 

ESSENCIALS 

 

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert 
que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït 
recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu 
centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades. 

El dia 30 s’ha publicat una ordre SND/307/2020, per la que s’estableixen els criteris 
interpretatius per l’aplicació del RD 10/2020 i el model de declaració responsable per a 
facilitar els trajectes necessàries entre el lloc de residència i el de treball. 

Tot i que pel que fa al sector i a les activitats forestals, el text d’ambdues normes ha 
generant molts dubtes al conjunt del sector, estem fent un seguiment puntual tant de 
la normativa, com de les interpretacions de la mateixa, per facilitar a tots els socis 
directrius clares sobre com actuar en relació a la continuïtat o  no del conjunt d’activitats 
forestals que ens afecten. En base a aquestes consultes, és important tenir en compte: 

- El RD 10/2020 estableix com a obligatori un permís retribuït pel personal laboral 
per compte aliena del 30 de març al 9 d’abril amb l’excepció de: 

o Persones que poden continuar l’activitat des de llur domicili mitjançant 
teletreball 

o Persones que prestin els seus serveis pel desenvolupament d’activitats 
essencials 

o Treballadors/es d’empreses que hagin sol·licitat un ERTE i persones amb la 
baixa per incapacitat temporal o contracte suspès per altres causes 
legalment previstes 

o El Reial decret llei 10/2020, no és aplicable a les persones treballadores per 
compte propi (autònoms) però si és aplicable als seus assalariats 

- No qualifica com a essencials la totalitat d’activitats i serveis vinculades al sector 
forestal 

- Si considera serveis essencials (per tant permeses) les activitats necessàries pel bon 
funcionament i distribució de bens i serveis essencials 

- Que ens puguin afectar, es consideren serveis essencials (per tant permeses) les 
activitats que  
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o RD 463/2020, apartat 2: “participen a la cadena de subministrament del 
mercat y en el funcionament dels serveis dels centres de producció de bens 
i serveis de primera necessitat (inclou aliments, begudes, alimentació animal, 
productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre 
necessari per la protecció de la salut) 

o Són imprescindibles per al manteniment  de les activitats productives de la 
indústria que ofereix subministraments, equips i materials necessaris pel 
desenvolupament de les activitats essencials 

o Presten serveis de prevenció i extinció d’incendis. Tot i que aquest punt pot 
generar interpretacions molt àmplies, cal entendre que aquest punt recull les 
activitats que és del tot necessari que es facin entre el període d’aplicació del 
Decret 

- En base a l’anterior considerem activitats essencials les que segueixen:  

o Les vinculades a aprofitaments forestals per el subministrament de fusta a la 
indústria de la serra (embalatge) que desenvolupi una activitat essencial i a 
la indústria de la pasta de paper. 

o L’asserrat y la fabricació de palets, palots i/o embalatges pels sectors 
essencials (agricultura, ramaderia, farmàcia i sanitat, fabricació de taüts)  

o El subministrament de llenya per calefacció i ACS i altres combustibles 
derivats de la biomassa a habitatges, explotacions ramaderes, indústria 
alimentaria, generació elèctrica, hospitals i altres edificis públics i/o privats 
que mantinguin activitat presencial (recordar que hi ha centres privats que 
atenen malats, avis, etc.). D’acord a la Versió 01.04.2020 del Qüestionari de 
restriccions COVID 19 del CECAT - Protecció Civil, Departament d'Interior  

- Què he de portar al anar a la feina i com acreditar l’exercici de l’activitat? 

o Treballadors autònoms: darrer rebut del RETA 

o Els treballadors/res que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable 
establert en el RD 10/2020, tenen dret a demanar i han de portar una 
declaració responsable de l’empresa que acrediti aquesta situació. S’adjunta 
model oficial 

o Pel desplaçament al lloc de treball cal portar: Certificat autoresponsable de 
desplaçament en el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària per la 
COVID-19. Disponible a https://confinapp.gencat.cat/#/ 

o Es recomana que el certificat autoresponsable de desplaçament en el marc 
de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, vagi acompanyat de 
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la documentació que acrediti l’activitat essencial que s’està portant a terme, 
com seria, a títol d’exemple i segons escaigui en cada cas: 

- Documentació acreditativa de l’activitat agrària i forestal 

o Entre altres, acredita l’activitat agrària: Última Declaració única (DUN) 
presentada i/o últim rebut de la Seguretat Social Agrària 

o Empreses vinculades al sector forestal: Justificant d’alguna de les 
associacions empresarials que agrupen les empreses forestals conforme es 
tracta d’una empresa de treballs forestals, de producció de biomassa, 
d’asserrat o fabricació d’embalatges o justificant del DARP conforme és una 
empresa que presta serveis al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació o a Forestal Catalana SA, en els treballs de prevenció d’incendis. 

- El Departament d’agricultura recull com a associacions empresarials forestals a 
Catalunya les que segueixen: 

o ACETREF. Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals 

o ARESCAT: Associació de Rematants i Serradores de Catalunya 

o Clúster de Bioenergia de Catalunya 

- També és vàlid un model d’alta al CNAE sota els epígrafs: 

o 021 Silvicultura i altres activitats forestals 

o 022 Explotació de la fusta 

o 023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta 

o 024 Serveis de recolzament a la silvicultura 

- S’adjunta també model de certificat acreditatiu per treballadors externs que 
s’hagin de desplaçar a una empresa per la prestació d’un servei professional 

 

 

 

Per a més informació podeu dirigir-vos a:  

arescat@arescat.cat / consorci@forestal.cat / info@acetref.org  
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Ordre SND/307/2020, de 30 de març (BOE número 89 de 30/03/2020) 

ANNEX 

Model de declaració responsable a emetre per a les persones 
treballadores per compte aliena que no hagin d’acollir-se al 

permís retribuït recuperable recollit en el Reial Decret-
llei 10/2020 

En/Na __________________________________________________, amb DNI ___________________, 
actuant com a representant de l’ empresa/ocupador 
______________________________________________ (NIF:_____________). 

Dades de contacto de l’empresa/ocupador: 

– Domicili: __________________________________________________________________ 

– Telèfon: ___________________________________________________________________ 

– Corre electrònic: __________________________________________________________ 

Declara responsablement: 

Que En/Na _____________________________________________ amb DNI _____________________ 
és treballador/a d’aquesta empresa/ocupador i reuneix les condicions per a no acollir-se 
al permís retribuït recuperable establert al Reial Decret-llei 10/2020. 

Per a que consti als efectes de facilitar els trajectes necessaris entre el seu lloc de 
residència i el seu lloc de treball. 

A ______________________________, a ____de/d’ __________________de 2020. 

 

 

 

SIGNAT: ________________________ 
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CERTIFICAT ACREDITATIU INDIVIDUAL DE NECESSITAT DE DESPLAÇAMENT PERSONAL AL.LIÈ 
A LA EMPRESA PER MOTIUS LABORALS 

 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, estat d'alarma per a crisi sanitària per COVID-19 
 
 
Sr./Sra. ___________________________________, amb DNI 
_____________________________________en  representació de l'empresa 
____________________________________ i en qualitat de 
_______________________________________. 
 
Que aquesta empresa és: 
 

 De consideració d'activitat industrial essencial inclosa en l'apartat 5 de l’annex del 
Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març 

 De consideració d'activitat industrial essencial inclosa en els apartats 2 i 4 de l’annex 
del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març 

 
I,  
 
CERTIFICA: 
 
Que el/la treballador/a Sr./Sra. 
__________________________________________________amb DNI 
___________________________________ , i que presta serveis a la empresa 
_______________________________________________, que té caràcter de proveïdor de la 
nostra empresa per a les funcions de: 
 
 
Ha vingut, en la data de _______________________________, a prestar serveis com a extern al 
centre de treball situat a __________________________, a l’hora de 
________________________________, essent necessari el seu desplaçament, en el vehicle 
matrícula _____________________________. 
 
Aquest document es realitza de conformitat amb el que es disposa en l'article 7.1.c) del Reial 
decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació al Reial Decret 10/2020 de 29 de març que 
declara les activitats essencials. 
 
S'expedeix el present certificat a l'efecte de la seva possible acreditació davant l'autoritat 
competent, a _________________________, en la data de _______________. 
 
Signat: 

 

 


