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Mesures en matèria de transport d’animals durant el període d’alarma
decretada pel COVID-19
Com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma per afrontar la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19 s’han dictat disposicions per establir condicions als serveis de mobilitat ordinaris
i extraordinaris per tal de garantir la protecció de persones, bens i llocs.
Així mateix, s’han establert les condicions necessàries per facilitar el transport de mercaderies,
amb l’objecte de garantir l’abastament. Amb aquesta finalitat l’Ordre TMA 279/2020 de 24 de
març pel que s’estableixen mesures en matèria de transport d’animal fixa les següents
mesures:
1. Les autoritzacions dels transportistes, mitjans de transport i contenidors, així com els
certificats de formació dels conductors o cuidadors dels que la data d'expiració s'hagi
produït a partir del dia 1 de març, seran vàlides fins passat 120 dies després de la
finalització de la declaració de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix.
Aquest termini de 120 dies es podrà ampliar, sempre que la Direcció General de
Produccions i Mercats Agraris de el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ho
consideri oportú, si les circumstàncies ho fessin necessari, per un màxim de 30 dies
addicionals
2. Els fulls de ruta o quaderns de bord tindran validesa, encara que no estiguin signats ni
segellats per l'autoritat competent, fins a 7 dies després de la finalització de la
declaració de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix, podent ser ampliat el termini, si
les circumstàncies ho fessin necessari, per la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris de el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per un màxim de 7
dies addicionals.
Aquesta excepcionalitat no implica que els fulls de ruta no s’hagin de revisar per part
dels Serveis Veterinaris Oficials (SVO) de les oficines comarcals (OC) , per tant, i atès
que les oficines comarcals estan tancades a Catalunya, l’organitzador enviarà els fulls
de ruta per correu electrònic, juntament amb la informació del Codi REGA de les
explotacions de càrrega dels animals i una vegada se l’hagi revisat el veterinari oficial
de l’OC, li comunicarà també per correu electrònic, la seva aprovació indicant el/los
número/s del/s certificat/s veterinaris d’intercanvi TRACES per tal que l’organitzador
l’afegeixi a l’apartat 5.3 de la Secció 1 de l’original del full de ruta.
3. S'exceptua de l'acompliment dels temps de descans establerts en el capítol V de l'annex
I del Reglament (CE) núm. 1/2005, de el Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a
la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes i pel qual es
modifiquen les directives 64/432 / CEE i 93/119 / CE i el Reglament (CE) núm.
1255/1997, per a tots aquells moviments d'animals que es realitzin durant l'estat
d'alarma. La durada del temps total de viatge serà la màxima permesa en aquest capítol
exceptuant el temps de descans.
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Cal tenir en compte que l’Ordre TMA 279/2020 de 24 de març, es d’aplicació exclusivament als
transportistes autoritzats a Espanya que circulin per territori estatal. Si aquests transportistes
realitzen viatges a altres EEMM o a països tercers s'ha de complir amb la normativa
comunitària d'una manera estricta o les instruccions que els diferents països hagin establert per
la situació d’alarma.
Servei d’Ordenació Ramadera,
Barcelona, 26 de març de 2020
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