
1 

 

 

COM ACTUAR EN CAS DE NO PODER ALIMENTAR  
ELS ANIMALS EN HÍPIQUES O EUGASSADES 

(COVID-19) 

 

En aquesta situació actual, en la que molts propietaris d’hípiques i eugassades manifesten 
no poder seguir alimentant els animals, i degut a la demanda d’ajuda rebuda, hem cregut 
convenient redactar unes instruccions i consells tant per als propietaris com per a les 
entitats o particulars que vulguin ajudar a mantenir els animals. 

AJUTS A EMPRESES 

 En el cas de negocis o empreses, com son les hípiques i les eugassades, hi ha 
establert un sistema d’ajuts que els titulars poden demanar, tant per les dificultats 
de pagar als treballadors com per les dificultats de comprar menjar per als animals. 

 El primer que s’ha de fer es consultar la web de l’Institut Català de les Finances 
http://www.icf.cat/ca/inici on hi trobareu línies d’ajuts, avals, préstecs i altres línies 
de finançament. 

 També hi ha ajuts a les PIMES. Són préstecs en col·laboració amb el Departament 
d'Agricultura i Avalis de Catalunya SGR, per finançar projectes d'inversió o circulant 
de pimes del sector primari: agràries, ramaderes, pesqueres, forestals o 
agroalimentàries. Avalis avalarà, de manera solidària, els seus socis partícips en les 
operacions emparades per aquest conveni. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts/prestecs/pimes/ 

 Finalment, també podeu presentar un ERTE per suspendre temporalment part de 
l’activitat. Podeu consultar: 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14984-preguntas-y-respuestas-
sobre-la-presentacion-de-ertes-derivados-del-coronavirus/ 

 

En alguns casos que ja ens han arribat d’hípiques i eugassades que no poden alimentar 
els animals hi ha hagut mostres de solidaritat de protectores, entitats i particulars que 
han fet campanyes per ajudar a aquests a alimentar els animals. Us fem unes 
recomanacions des de FAADA: 

 En cas que us arribi una petició o que conegueu gent que vulgui col·laborar intenteu 
fer les aportacions en menjar; pinso, fruita, pastanagues, farratge (fenc, herba de 
prat, festuca, raigràs, userda, etc.). 

http://www.icf.cat/ca/inici
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 Alguns propietaris estaran molt agraïts, però d’altres us demanaran l’ajut 
econòmic. En cap cas doneu diners, perquè no podríem assegurar que anessin a 
pagar les despeses d’aliment. 

 Es recomanable signar algun tipus de conveni on es demani a la hípica o eugassada 
millorar les condicions de benestar dels animals, si s’escau. Algunes ja ho fan molt 
bé, però és un moment per aprofitar i aconsellar de fer canvis per al futur d’aquests 
animals en els casos que es vegi necessari.  

 Nomeneu un sol interlocutor que gestioni l’ajut amb el centre, aquest es el que 
s’encarregarà de fer arribar el menjar necessari. 

 Quan tornem a la normalitat haureu de comprovar si es compleixen les condicions 
del conveni que hauran d’incloure tres principis bàsics: bona alimentació, viure en 
companyia d’altres cavalls i estar allotjats en semillibertat. A més a més cal que es 
tingui cura de tot el manteniment i intervenció veterinària i de podòleg quan sigui 
necessari. 


