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Passaport per a gossos, gats i fures.
Normativa europea aplicable
Amb l'objecte d'harmonitzar els requisits sanitaris i documentals aplicables
al desplaçament d'animals de companyia entre els Estats membres, la Unió
Europea va considerar necessari establir mesures d'àmbit comunitari, i amb
aquesta finalitat, el passat 13 de juny de 2003, es va publicar el Reglament
núm. 998/2003 , del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de
2003, pel qual s'aproven les normes zoosanitàries aplicables als
desplaçaments d'animals de companyia sense ànim comercial, i es modifica
la Directiva 92/65/CEE del Consell. (DOCE L146/1, 13-06-2003)
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Es considera que es realitza un desplaçament d'un gos, d'un gat o d'una
fura, sense ànim comercial, quan aquest acompanya al seu propietari, o a
una persona física que s'en responsabilitza en nom del propietari durant el
desplaçament, i no es destina a una operació de venda o de transmissió de
propietat.
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Quan es va publicar aquesta norma, el Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural es va posar en contacte amb el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), per arribar a un acord que
permetés per una banda, facilitar les tasques dels veterinaris clínics,
encarregats de controlar l'estat sanitari d'aquests animals, i per l'altra,
facilitar al propietaris de gossos i gats l'obtenció d'aquest document. Fruit
d'aquestes reunions, el passat 4 d'agost, el Director General de la
Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, el senyor Salvador Puig
i Rodríguez, i el President del CCVC, el senyor Àngel Guerrero López, varen
signar un conveni de col·laboració, mitjançant el qual s'encarrega
l'expedició i gestió del passaport al Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya.
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Per tant, tota persona que estigui interessada en desplaçar-se per la Unió
Europea acompanyada del seu gos o gat haurà d'aconseguir aquest
passaport mitjançant el seu veterinari clínic.
Així mateix, i pel que fa a la necessitat d'autoritzar als veterinaris, s'ha
emès una resolució mitjançant la qual s'atorga la consideració de veterinari
autoritzat a tot veterinari col·legiat a Catalunya. RESOLUCIÓ
ARP/2771/2004 , de 29 de setembre, de reconeixement dels veterinaris
clínics col·legiats com a veterinaris autoritzats per expedir el passaport per
al desplaçament, sense ànim comercial, de gossos, gats i fures entre els
estats membres de la Unió Europea. (DOGC núm. 4239, de 15.10.2004,
pàg. 19688)

Informació addicional
Requisits per l'obtenció del passaport.
Es resumeixen a continuació els requisits necessaris per al desplaçament
entre Estats membres de gossos, gats i fures que ha fixat aquest
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entre Estats membres de gossos, gats i fures que ha fixat aquest
reglament:

Formació, transferència
i assessorament

- Han d'estar identificats mitjançant un tatuatge o un sistema electrònic
d'identificació (microxip). A Catalunya el mètode d'identificació és el

Nàutica i busseig

microxip.

Obres. Regadius

- Han d'anar acompanyats d'un passaport, expedit per un veterinari

Ramaderia. Sanitat
animal
Pesca. Aqüicultura

autoritzat per l'autoritat competent, que certifiqui, entre d'altres
condicionants, una vacunació o en el seu cas una revacunació antiràbica
dins del període de validesa de la vacuna. El model de passaport va ser
publicat com a annex de la Decisió de la Comissió 2003/803/CEE (DOCE L
312/1, de 27-11-2003), i inicialment entrava en vigor el 3 de juliol de
2004, però amb posterioritat s'ha ajornat la seva entrada en vigor fins a l'1
d'octubre de 2004.
- Respecte als animals de menys de tres mesos sense vacunar, els estats
membres poden autoritzar el seu desplaçament sempre que vagin
acompanyats del seu passaport i que hagin nascut en una instal·lació en la
qual hagi romàs des del seu naixement sense entrar en contacte amb
animals salvatges que hagin pogut estar exposat a la ràbia, o que
acompanyi a la mare, si encara depèn d'aquesta.
Regulacions establertes en altres països.
Respecte al programa Pet Travel Scheme (PETS), que recull els requisits
establerts pel Regne Unit per permetre l'entrada al seu país de gossos i
gats, sense passar la quarantena, així com els requisits establerts per
altres països lliures de ràbia, com és el cas de Suècia i Irlanda, aquest
reglament ja estableix que per als trasllats de gossos i gats al Regne Unit,
Irlanda i Suècia, a més dels requisits d'identificació i vacunació, s'ha de
realitzar, en un laboratori autoritzat, una valoració d'anticossos
neutralitzants de ràbia, com a mínim, 0,5 UI/ml en una mostra presa en els
terminis establerts per les normes nacionals vigents als països esmentats.
A més a més, els Estats membres que disposin de normes específiques de
control d'equinococosi i de paparres, com és el cas del Regne Unit, Suècia i
Irlanda, supediten la introducció de gossos i gats al seu país a la realització
d'un tractament en els terminis establerts per la seva normativa nacional.
En aquests tres països no es permet la introducció de gossos i gats de
menys de tres mesos, ja que no poden ser desplaçats abans de complir
l'edat exigida per a la vacunació de ràbia, ni sense haver estat objecte
d'una anàlisi per a la valoració d'anticossos antiràbics.
Al passaport ja hi figuren els apartats corresponents per certificar la
titulació d'anticossos de ràbia i per certificar els tractaments antiparasitaris.
Per obtenir més informació sobre les normatives nacionals que regulen el
desplaçament de gossos i gats en aquests països, facilitem les adreces de
les seves pagines web:
Regne Unit: http://www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/index.htm
Suècia: http://www.sjv.se/net/SJV/Home
Irlanda: http://www.agriculture.gov.ie

Normativa
RESOLUCIÓ ARP/2771/2004, de 29 de setembre, de
reconeixement dels veterinaris clínics col·legiats com a veterinaris
autoritzats per expedir el passaport per al desplaçament, sense
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ànim comercial, de gossos, gats i fures entre els estats membres de
la Unió Europea.

(DOGC núm. 4239 publicat el 15/10/2004)

Entitat responsable
Servei de Sanitat Animal
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts
d'informació detallats al quadre lateral.
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