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INSTRUCCIÓ PROVISIONAL PER AL COMPLIMENT DE LA
IDENTIFICACIÓ I MOVIMENT ANIMAL DURANT L’ESTAT D’ALARMA
OCASIONAT PEL COVID-19
La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar
permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents,
especialment les sanitàries.
Entre d’altres actuacions, s’han adoptat mesures addicionals per a la prevenció i el control de
de la infecció pel SARS-CoV-2 amb l’obligació de limitar la prestació del serveis públics a
aquells estrictament necessaris per a garantir el correcte funcionalment dels serveis bàsics o
estratègics.
Conseqüentment, des del Servei de Prevenció en Salut Animal de la Subdirecció General de
de Ramaderia del DARP, creiem necessari informar-vos de les actuacions, en el marc de la
identificació i del moviment del bestiar que es consideren necessàries per a complir amb la
normativa i mantenir la seva traçabilitat, però tenint en compte les recomanacions i
obligacions de les autoritats sanitàries.
Aquestes instruccions estan subjectes a modificacions en funció de l’evolució de l’Estat
d’alarma i les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Lliurament de cròtals de boví
Quan durant el període d’Estat d’alarma el/la titular d’una explotació amb subexplotació
bovina necessiti adquirir cròtals de boví, enviarà un correu electrònic a la bústia de l’oficina
comarcal d’ubicació de l’explotació sol·licitant els cròtals necessaris per a la identificació dels
animals.
L’oficina comarcal realitzarà les comprovacions corresponents i es posarà en contacte amb
el/la titular de l’explotació, l’informarà de les actuacions a realitzar i concertarà cita prèvia per
al lliurament dels identificadors.

Sol·licitud de duplicats d’identificadors
Quan durant el període d’Estat d’alarma el/la titular d’una explotació o el/ la veterinari/ària (en
cas de duplicats de transponedors d’èquids) necessiti adquirir duplicats d’identificadors,
enviarà un correu electrònic a la bústia de l’oficina comarcal d’ubicació de l’explotació
sol·licitant els codis d’identificació i el tipus de material sol·licitat.
L’oficina comarca realitzarà les comprovacions corresponents i, en cas d’autoritzar la
sol·licitud, comunicarà al sol·licitant el procediment per a la seva tramitació sense necessitat
d’acudir presencialment a l’oficina comarcal.
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Notificació de moviments - altes/baixes de bovins i èquids i
lliurament de DIB's durant l'Estat d'Alarma
La Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 - Suspensió de terminis
administratius-, no aplica als terminis establerts a la normativa d’identificació de bestiar ni a
la de notificació de moviments, per tant, els terminis d’identificació i de comunicació de
moviments s’han de seguir complint tal i com estableixen les seves normatives.
Per a realitzar aquestes comunicacions durant l’estat d’alarma, i sempre que no estigui
implementat el tràmit telemàtic, els/les titulars de les explotacions enviaran un correu
electrònic a la bústia de l’oficina comarcal, informant les dades necessàries en cada cas, per
tal que l’oficina comarcal enregistri la corresponent comunicació a la base de dades del
DARP.
En el cas del lliurament dels DIBs que han d’acompanyar els animals en els seus moviments,
l’oficina comarcal farà arribar al/a la titular de l’explotació els DIBs necessaris de forma
telemàtica per tal que no s’hagi de personar a l’oficina comarcal.

Lliurament de Documentació sanitària de trasllat per als moviments
de bestiar dins l’àmbit territorial de Catalunya als/a les ramaders/
res que hagin exhaurit el talonari
Per tal de no paralitzar els moviments de bestiar d’explotacions ramaderes, el/la titular que
encara no realitzi la gestió telemàtica, i en aquelles situacions en què s’exhaureixi el talonari
de documentació sanitària de trasllat (DST), enviarà un correu electrònic a l’oficina comarcal
que li correspongui en funció de la ubicació de l’explotació.
L’oficina comarcal l’informarà del procediment a seguir i li enviarà per correu electrònic la
documentació sanitària de trasllat perquè la pugui imprimir des de casa.

TOTES AQUESTES MESURES ES MANTINDRAN MENTRE DURI L’ESTAT D’ALARMA
(RD 463/2020)
Servei de Prevenció en Salut Animal
Barcelona, 27 de març de 2020
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