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INSTRUCCIONS EN CAS D’HAVER DE TRASLLADAR UN ÈQUID, 
O ALTRE ANIMAL, DURANT L’ ESTAT D’ALARMA 

(COVID-19) 
 

En cas de que s’hagi de fer un rescat o una intervenció d’urgència veterinària, haureu de 
portar un document que us acrediti a realitzar aquesta activitat, a demanda de la persona 
o l’entitat propietària d’aquell animal, així com un document de la vostra entitat que 
acrediti la vostra relació. Tot això està recollit a: 

Document acreditatiu de l’activitat: per exemple en cas de moviments a explotacions 
ramaderes còpia del full de dades, en cas de transportistes els documents que ja estan 
obligats a portar, Aquesta informació la podeu trobar a l’adreça:  

https://govern.cat/govern/docs/2020/04/01/13/26/f5285eec-08e6-4877-9d6d-
bf5421122380.pdf 

 En el cas de les explotacions ramaderes, full de dades de l’explotació o còpia de la 
resolució d’inscripció al registre d’explotacions ramaderes, Es podrà obtenir una 
còpia a l’aplicació SIR si està donat d’alta com a ramader en format telemàtic; en 
cas contrari, cal demanar-ho per correu electrònic a l’oficina comarcal. 

 Serveis veterinaris i personal clíniques veterinàries: Personal veterinari: 
comprovant de col·legiació del col·legi de veterinaris. Personal no veterinari: Caldrà 
que portin un certificat de l’empresa on s’acrediti la relació laboral o professional 
entre l’empresa i el treballador 

 Transport d’animals vius: Certificat acreditatiu de la inscripció al registre oficial de 
transportistes d’animals vius del DARP(CODI ATES) );Certificat d’inscripció al 
registre de transportistes del mitjà de transport del DARP (document on consta com 
a registre la matricula del vehicle) ; Document sanitari de trasllat o certificat sanitari 
de moviment d’animals o certificat TRACES quan va carregat d’animals. 

 Entitats de protecció animal. Certificat de l’entitat per a la persona que farà el 
rescat o la intervenció per tal d’acreditar la relació. 

 

Document auto responsable de la persona que fa el moviment: 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_
emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-
autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-
per-la-covid-19/ 
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En aquest document haureu de posar: 

 Assistència a centre, servei o establiment sanitari. 

 Causa de força major, especificar la causa. 

Es recomana també especificar l’apartat de l’annex del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 
de març, en el que s’encabeixi l’activitat agrària, ramadera, pesquera o agroalimentària 
que s’està exercint.  

Les dels centres, serveis i establiment d'atenció sanitària a animals (apartat 10) 

 

Document emès per l’empresa en cas de treballar per compte aliena (annex de l’ordre SND 
307/2020, de 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a 
l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració 
responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el de feina 
(s’adjunta el document en la pàgina 3). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4196-consolidado.pdf 
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