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Informació sobre el transport d’animals vius per carretera dins de
la UE com a conseqüència de l’estat d’alarma pel SARS-CoV-2
Actualització a data 26/03/2020
ÀUSTRIA
Informació actualitzada per última vegada el 19/03/2020
No hi ha restriccions al país pel que fa al transport d’animals vius, però pot haver-hi temps d’espera
més llargs de l’habitual a les fronteres, especialment amb Itàlia (comprovacions de temperatura
dels conductors).
Per obtenir més informació sobre el tràfic de passatgers, consulteu el lloc web del Ministeri de
l’Interior a: www.bmi.gv.at
BULGÀRIA
Informació actualitzada per última vegada el 20/03/2020
No hi ha restriccions específiques per al transport d’animals vius.
Els horaris normals d’espera a la frontera búlgara-turca. Turquia continua acceptant enviaments
d’animals vius.
Trànsit normal entre Bulgària i Grècia.
A la frontera amb Romania, el trànsit és intens (quan s’entra a Bulgària) al pont Rousse-Danubi i al
pont Vidin-Danubi, i el trànsit és intens per als camions a l’entrada. Als punts de control de frontera
de Durankulak, Silistra i Oryahovo-Becket, el trànsit és normal.
Per obtenir actualitzacions de trànsit, consulteu: https://mvr.bg/press/актуалнаинформация/актуалнаинформация/актуално/преглед/актуално/информация-от-гдгп-за-трафика-на-българскитегранични-контролно-пропускателни-пунктове-към-15-часа03202020
(només en búlgar, però Google translate sembla fer un bon treball)
En cas d’emergència, les línies d’atenció a Centre de Situació a Bulgària són:
(+359) 2 948 24 04; (+359) 2 971 38 56 i correu electrònic: crisis@mfa.bg
CROÀCIA
Actualització del 25/03/2020
El trànsit de trànsit pel territori de la República de Croàcia es realitza en règim especial. L’entrada
està permesa en els següents passos fronterers:
A la frontera entre Eslovènia i Croàcia a través dels passos fronterers de Bregan i Macelj;
A la frontera entre Hongria i Croàcia mitjançant els passos fronterers de Goričan i Duboševica;
A la frontera entre Bòsnia i Hercegovina i la República de Croàcia a través dels passos fronterers de
Nova Sela, Stara Gradiska i Slavonski Samac;
A la frontera entre Sèrbia i Croàcia a través de la frontera que travessa Bajakovo.
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Tots els vehicles ramaders que transiten pel territori de la República de Croàcia seran escortats tot
el viatge per la policia que determinarà les adreces del moviment i els llocs de repostatge i repòs.
Informació del 16/03/2020
No hi ha restriccions sobre la circulació d’animals vius, però les persones (conductors i assistents)
procedents de països d’alt risc:
• estan sotmesos a vigilància fronterera per tal de detectar una eventual aparició de la malaltia
Covid-19;
• entrar a Croàcia en règim especial.
Espereu temps d’espera a les fronteres croates de més de 18 hores.
REPÚBLICA TXECA
Informació del 26/03/2020
S'han designat "carrils verds" (carrils prioritaris per al transport de mercaderies peribles, bestiar,
etc.).
Hi ha una prohibició d’avançament de vehicles pesants (HGV) a les autopistes i les autovies D1, D2,
D5, D8 i D 11 que condueixen als punts de pas fronterer. La prohibició romandrà vigent durant 60
dies. Els transports d’animals vius estan exempts d’aquesta prohibició.
ALEMANYA
Informació del 26/03/2020
El trànsit que porta a les fronteres poloneses ha tornat a la normalitat (vegeu també informació a
Polònia).

GRÈCIA
Actualització del 24/03/2020
Els transport’s d’animals poden moure’s entre Grècia, Albània i Macedònia del Nord.
Actualitzat el 23/03/2020
No es permet el moviment de camions a la frontera d'Ezzoni (al nord de Grècia amb Macedònia del
Nord) en ambdues direccions entre les 22 i les 6 del matí.
Informació de data 20/03/2020
Hi ha restriccions a la circulació de persones entre Grècia i Turquia. Per tant, els transports
d’animals no es poden moure entre Grècia i Turquia (i viceversa).
El moviment dels transports d’animals vius continua de manera normal entre Grècia i Bulgària (i
entre Grècia i Itàlia via ro-ro**).
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HONGRIA
Actualitzat el 24/03/2020
El procediment descrit és només per als transportistes que tenen planejat fer la parada de 24
hores a Hongria, i no afecta al que només passaran pel país sense fer el descans.
Els transports d’animals vius que transiten per Hongria ja es poden aturar per al descans de 24
hores, però els conductors sempre han de notificar a la policia a l’adreça torzs@orfk.police.hu. Si
tenen intenció de realitzar aquesta aturada.
Segons la normativa vigent, si el conductor s’atura, serà posat en quarantena automàticament, però
no es dictarà una decisió formal de quarantena, però no ha de deixar la seva cabina del camió (a la
pràctica, el lloc de control designat).
Després del període de descans de 24 hores, per deixar el lloc de control, el conductor necessita un
permís per escrit de la policia, que també s’ha de sol·licitar a torzs@orfk.police.hu.
En tots els casos, la sol·licitud ha de contenir en majúscules: "TRANSPORT VIVI DE TRANSIT
ANIMAL".
L'autoritat competent hongaresa recomana que les qüestions anteriors s'hagin d'aplicar de la
manera següent:
1. En cas de trànsit per Hongria, el transportista ha d’enviar una notificació en anglès a
torzs@orfk.police.hu i als NCP hongaresos (pallosl@nebih.gov.hu i aai@nebih.gov.hu) com a
màxim en el moment de la sortida indicant on i quan vol descansar a Hongria. El conductor
ha de disposar de la còpia impresa d'aquesta comunicació a l'entrada de la frontera
hongaresa.
2. NOVETAT: La notificació ha d’incloure:
a. A quin pas fronterer vol entrar al territori d’Hongria;
b. El nom de l'empresa transportista;
c. El nom i cognoms del conductor i les dades personals dels conductors;
d. Matrícula del vehicle.
3. Després del descans de 24 hores, el lloc de control hauria d’ajudar a enviar el correu
electrònic a torzs@orfk.police.hu sol·licitant permís per deixar el lloc de control.

Podeu consultar http://www.police.hu/en/content/foreign-citizens-cannot-enter-hungary per
comprovar el temps necessari per a transitar les fronteres hongareses amb països de la UE i paisos
no pertanyents a la UE.
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ITÀLIA
Actualització del 24/03/2020
Els conductors cap a Itàlia o que passen per Itàlia han de completar i portar al camió la declaració
actualitzada que figura al link:

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/26/news/coronavirus_gabrielli_cambieremo_il_m
odulo_per_l_autocertificazione_-252368324/?ref=RHPPTP-BH-I252428428-C12-P5-S1.12-T2
Informació del 19/03/2020
El transport d’animals vius per a ús zootècnic o reproductor està autoritzat a transitar per Itàlia
respectant totes les mesures necessàries per a la seguretat i la salut de les persones davant de
l’emergència Covid-19.
L’única limitació és, per exemple, per a cavalls registrats que no siguin d’ús reproductiu. El
moviment d’aquests animals, com a qualsevol animal de companyia, només es permet a i des de
clíniques veterinàries i per altres motius veterinaris.

POLÒNIA
Actualització del 26/03/2020
Les autoritats poloneses suggereixen que els transports d’animals vius que vinguin a Polònia des
d’Alemanya entrin al pas fronterer d’Świecko.
El trànsit a la frontera entre Alemanya i Polònia s'ha normalitzat.

ROMANIA
Informació del 17/03/2020
No hi ha restriccions a la circulació d’animals vius però per entrar a Romania, les persones que
transporten animals vius (conductors i assistents) han de respectar els criteris següents:
• Absència de símptomes de la infecció per COVID-19;
• Equipat amb un mitjà de protecció, és a dir, desinfectant, guants i màscares facials.

ESLOVÈNIA
Informació del 17/03/2020
No hi ha restriccions a la circulació d’animals vius, però es pot ampliar el temps d’espera a la
frontera eslovena.
Per obtenir informació actualitzada sobre la situació del trànsit a Eslovència, consulteu l’adreça:
https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx.
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ESPANYA
Informació del 23/03/2020
El nombre de vaixells ro-ro** amb destinació a Marroc des del port d’Algeciras (Espanya) ha
disminuït un 40% i els espais disponibles per al transport de bestiar a bord d’aquests vaixells
han disminuït considerablement. Les autoritats espanyoles suggereixen evitar o reduir el
nombre de transports d’animals vius al Marroc per aquesta via.
NOTA: tret que s’especifiqui el contrari, “frontera” fa referència a les fronteres entre els Estats
membres.
** ro-ro: Tipus de vaixell de carrega rodada d’automòbils i/o camions.

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Telèfon: (93) 304 67 00
Fax:
(93) 304 67 04
http://www.gencat.es/darp

