Viatjar a l’estranger amb animals de companyia:
claus per fer-ho amb seguretat
Amb l’inici de les vacances d’estiu ben a prop, s’incrementen de forma considerable els
viatges, molts d’ells amb els animals de companyia. En el cas dels desplaçaments fora del
territori nacional, és fonamental que els propietaris de les mascotes segueixin totes les passes
necessàries per evitar la difusió de malalties potencialment transmissibles a l’home i d’altres
animals.
L’assessorament per part dels professionals té un paper clau, motiu pel qual, des del COVB, us
recordem a continuació les passes que s’han de complir sempre que un animal de companyia
viatgi a un país de fora de la Unió Europea:
1. Identificació i vacuna de ràbia.
El principal requisit per viatjar a qualsevol país, tant si pertany a la Unió Europea com si no,
és que l'animal estigui degudament identificat i posteriorment vacunat de la ràbia
(Primovacunació, mínim 21 dies abans de viatjar -confirmar-ho amb el país de destí- i amb
l'edat mínima de l'animal de 12 setmanes. En el cas de revacunacions, s’aplica la vacuna
dins del període d’immunitat establert pel fabricant). Aquestes dades s'han de fer constar a
la cartilla i/o passaport o certificat de salut de l'animal.
2. Consultar amb l’ambaixada o consolat del país de destí
Donat que els requisits d’importació d’animals a un determinat país els estableix el país que
els rep, el primer que ha de fer el propietari és consultar amb l’ambaixada o el consolat del
país de destí les condicions que cal complir per viatjar amb animals domèstics.
Aquests organismes oficials indicaran si:
- Existeix un model de certificat d’importació específic.
- És necessari que el certificat oficial d’exportació que acompanyi a l’animal sigui visat per
l’ambaixada o consolat.
3. Passaport. És el document necessari perquè els animals de companyia puguin viatjar per la
Unió Europea o accedir-hi des d’altres països. El passat 29 de desembre va entrar en vigor
el nou model de passaport, aprovat pel Parlament Europeu, que substitueix als passaports
emesos amb anterioritat.
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4. Certificat de salut de l’animal
És necessari per viatjar fora de la Unió Europea. Un cop obtinguts els requisits
d’importació, és necessari que un veterinari clínic col·legiat certifiqui que l’animal no
presenta símptomes de malalties infecto-contagioses, que està vacunat de la ràbia, i que
està en condicions de realitzar el viatge, així com qualsevol altre punt que exigeixi el país de
destí.
La certificació s’haurà de fer segons el model editat pel Consejo General de Colegios
Veterinarios de España i normalment té una validesa màxima de 10 dies, segons el país de
destí. En cas que el país de destí especifiqui que cal certificar el bon estat de salut de
l’animal les 48h prèvies al viatge, el document s’haurà d’expedir dins d’aquest termini.
D’altra banda, les dates de vacunació i/o desparasitació hauran de constar al certificat de
salut, tret que ja estiguin detallades dins la cartilla sanitària de l’animal i el propietari al
faciliti al veterinari oficial perquè realitzi les certificacions necessàries.
Per últim, el certificat de salut haurà de contenir la informació en un idioma que es pugui
entendre al país de destí, sempre que hagi d’anar acompanyat d’un certificat d’exportació
genèric.
5. Certificat oficial d’exportació. Caldrà acompanyar el certificat de salut de la mascota amb
un certificat oficial d’exportació. Es tracta d’un document expedit pels serveis veterinaris
oficials presents a les Àrees d’Agricultura de les Delegacions i Subdelegacions del Govern.
Aquest document oficial s’haurà d’expedir de forma diferent en funció dels procediments
establerts pel país de destí.
Aquest document oficial s’haurà d’expedir de forma diferent en funció dels procediments
establerts pel país de destí respecte la importació d’animals de companyia. A continuació
detallem els diferents escenaris:
- Països sense requisits específics d’importació: el veterinari oficial emetrà un certificat
d’exportació genèric que acompanyarà el certificat de la clínica veterinària.
- Països amb requisits específics d’importació: el veterinari oficial haurà d’emetre un
certificat específic d’exportació (ASE), on constaran els requisits concrets establerts pel
país de destí. En aquest cas, no serà necessari adjuntar el certificat clínic original.
- Països que han establert un model de certificat per a dues signatures: en el cas que el país
de destí tingui un model de certificat amb una part a complimentar pel veterinari clínica i
una altra a omplir per l’autoritat competent oficial, no serà necessari utilitzar el model
editat pel Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Serà suficient
complimentar el model de certificat en anglès disponible a la pàgina web del país de destí.
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Cal tenir en compte que alguns països, a més del certificat d’exportació, estableixen altres
requisits com la reserva de quarantena o l’expedició prèvia d’un permís d’importació.
Per més informació es pot contactar amb l’Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca de la
Delegació del Govern a Barcelona, situada al C/ Bergara 12 (93.520.96.75), o consultar
l’enllaç de CEXGAN.
6. Tornada a Espanya amb l’animal de companyia (gossos, gats i fures)
Quan es viatja amb algun d’aquests animals a un país que no pertanyi a la Unió Europea, de
cara a la seva tornada a Espanya cal tenir en compte que segons el país del qual es torni:
- En cas que l’animal estigui vacunat de la ràbia però hagi viatjat sense realitzar-li abans un
test serològic en un laboratori autoritzat per la UE, haurà de sotmetre’s a aquesta prova
abans de la seva tornada al país. A més, s’hauran de deixar passar tres mesos entre
l’extracció de sang fins que s’autoritzi l’animal a tornar a Espanya. Per aquest motiu, des
del COVB recomanem realitzar el test serològic abans del viatge.
Per a més informació, es pot consultar l’enllaç d’importació d’animals de CEXGAN o
contactar amb el consolat o ambaixada espanyols al país d’origen.
Com a òrgan representatiu del col·lectiu de veterinaris d’animals domèstics, des del COVB
recomanen a tots els professionals conèixer els diferents punts del protocol per viatjar amb
animals de companyia per tal de poder informar correctament als propietaris. D’aquesta
manera es podran evitar situacions de risc per la salut pública.
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