ESTAT D'ALARMA
ALIMENTACIÓ DELS GOSSOS DE CAÇA.
GOSSERES FORA DE LA RESIDENCIA HABITUAL
Certificat d’autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat
d’alarma per la crisi sanitària provocada pel COVID-19
La declaració de l'estat d’alarma (Reial Decret 463/2020,
de 14 de març) per gestionar la crisi sanitària del COVID19 limita la llibertat de circulació de persones i determina
per quines activitats es pot circular per les vies d’ús
públic.
S’ha elaborat un model de declaració d’autoresponsable
pels ciutadans que facilitarà als Agents de l’autoritat la
comprovació dels desplaçaments que s’efectuïn, els
quals, han de correspondre a una activitat autoritzada en
el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per malalties
emergents activat en fase d’emergència-1.
En el cas dels gossos s'ha d'indicar a l’epígraf “causa
de força major o situació de necessitat” podeu
especificar altres activitats, sempre que responguin a les
circumstàncies d’excepcionalitat justificada. La neteja i l’alimentació dels
nostres gossos és una circumstància d'excepcionalitat.
Aquest certificat es pot fer en línia
a la plana web : https://confinapp.gencat.cat
Al final d'aquest document hi ha uns fulls d’ informació.
Molts caçadors i/o colles senglaneres tenen els gossos en una finca i es
plantegen si poden sortir del seu domicili per a anar a alimentar als seus
gossos sense incomplir cap requeriment.
Encara que aquest cas en concret no està contemplat en el Decret abans
esmentat, sí que es pot considerar un motiu justificat. Durant l'estat d'alarma es
pot alimentar i atendre els gossos en les gosseres de les finques, però de
forma individual i prioritzant horaris de menor afluència de persones, limitant el
temps d'estada i actuant amb sensatesa, no es pot passejar pel camp ni estar
més temps del que suposi donar de menjar als animals i netejar-los. Una
vegada es faci aquesta tasca, la persona ha de tornar de manera immediata a
casa seva. A més és necessari espaiar en el temps màxim possible les visites.
No es permet la picaresca de " vaig al matí i a la tarda a cuidar els
gossos".

Seria motiu de sanció.
El motiu de cuidar als gossos no esta permès com a excusa per a sortir de
casa i passejar i distreure's fora de l'habitatge habitual.
L'incompliment d'aquestes mesures suposa una sanció econòmica. És molt
important complir amb tots els requeriments per tal d'evitar que el coronavirus
es propagui i, d'aquesta manera, aconseguir que el període de l'Estat d'Alarma
no es prorrogui i duri el menys possible. SIGUEM RESPONSABLES!
PREGUNTES I RESPOSTES
» Puc desplaçar-me per a alimentar al meus gossos en el meu segon
habitatge o finca?
L'atenció i alimentació dels animals és una de les activitats que tenen
justificada la circulació lliure de persones. Hauran de ser trasllats molt ajustats
en el temps, amb la menor exposició i complint totes les normes d'aïllament
social que aquest temps d'alarma necessita.
No fer desplaçaments llargs. En aquest cas, seria convenient buscar un familiar
o company de caça pròxims a les gosseres i disposar aquest d'un paper
correctament emplenat pel propietari conforme autoritza a la persona que es
farà càrrec del manteniment dels gossos.
Seria convenient disposar de les corresponents cartilles sanitàries dels gossos
o nucli zoològic que justifiqui el moviment de la persona.
No obstant això, hem d'evitar la picardia i les situacions forçades: no puc anar a
donar menjar als gossos que tinc en el camp” amb la meva equitació ciclista i la
meva bicicleta de carretera per a “aprofitar el viatge”.
Una vegada més, siguem responsables
» PODEM TREURE A PASSEJAR ELS GOSSOS A LES ZONES
D'ENSINISTRAMENT?

NO.
» ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA EN L'ESTAT D'ALARMA
Finalment, el sector veterinari recorda als propietaris que es garantirà l'atenció
veterinària dels animals però incideix en la necessitat d'ajornar totes les visites
rutinàries (vacunacions, desparasitacions ..etc.) i aquelles que no impliquin una
urgència, fins que passi la fase crítica d'aquesta emergència sanitària.
S'entén que quan sigui necessària una consulta veterinària urgent o ser sotmès
a intervencions quirúrgiques, o per mort del gos, és possible acudir a les
clíniques veterinàries, evitant desplaçaments per assumptes menors. És
convenient trucar abans i disposar d'hora prèvia. Exigir al veterinari que ens
envií un justificant de la visita

» QUÈ FAIG SI DONO POSITIU EN COVID -19 I TINC GOSSOS?
Es recomana deixar el manteniment dels gossos a una altra persona.
Si el gos esta a casa, es recomana prescindir dels utensilis de l'animal que han
estat en contacte amb la persona infectada i utilitzar uns de nous. En cas de no
tenir l'opció de deixar-ho a una altra persona, i ser positiu, la recomanació és la
de rentar-se les mans sovint, usar màscara en presència de l'animal i evitar el
contacte físic. La higiene és primordial.
» SI ESTIC EN UNA ZONA DE CONFINAMENT TOTAL I TINC ANIMALS
FORA DE CASA O ELS ANIMALS EN LA ZONA DE CONFINAMENT I EL
MEU HABITATGE HABITUAL FORA D'ELLA.
En aquest cas excepcional, haurem de posar-nos en contacte amb el CECAT
(Centre de Coordinació Operativa de Catalunya)
A la web https://ovt.gencat.cat/ es disposa d'un formulari on podem fer la
consulta.
Si el cas és urgent, també es pot fer la consulta al Cos d'Agents Rurals.
FINALMENT ÉS NECESSARI RECORDAR QUE:
L'incompliment de l'estat d'alarma serà sancionat, segons es recull en
l'article 20 del Reial Decret. Les sancions oscil·len entre 100 i 600.000
euros o presó de tres mesos fins a un any, segons la gravetat de la
infracció.

CAÇADOR , SIGUEM RESPONSABLES!
Finalment, des de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona
volem agrair el compromís i professionalitat de tot el nostre personal
sanitari que està lluitant en primera línia amb aquesta greu malaltia.
De la mateixa forma als Cossos de Seguretat de l'Estat i professionals del
sector de neteja i alimentari.
Moltes gràcies
#JoEmQuedoACasa

24/03/2020 Representació Territorial de la FCC a Barcelona

FAQs – certificat d’autoresponsabilitat en compliment de l’estat
d’alarma COVID-19
Per a què serveix?
Per disposar d’un model de certificat on es declari de forma responsable que l’activitat
que s’està fent en l’espai públic és una de les autoritzades per l’estat d’alarma. El seu
ús facilita a les policies locals i als Mossos d’Esquadra la comprovació atès que és un
format estàndard.

És només per a desplaçaments amb vehicle o també a peu?
Per ambdós casos, especialment si el desplaçament és lluny del domicili.

És obligatori portar-lo?
No. És un document que facilita la declaració però no és obligatori. Sí que és
recomanable.

Qui me’l pot requerir?
Només els agents de la policia.

Què passa si no el porto i m’atura la policia? Em poden multar per no portar-lo?
No us multaran per no portar-lo. Si no el porteu i us atura la policia haureu de certificar
en aquell moment que la vostra activitat s’ajusta a les autoritzades per l’estat
d’alarma.

Substitueix el certificat de treball que l’empresa m’ha facilitat?
No. El certificat d’autoresponsabilitat és complementari al certificat de treball que
l’empresa us hagi facilitat per al desplaçament al centre de treball. Porteu-los tots dos.

On el puc aconseguir?
Es pot descarregar a la web de la Generalitat de Catalunya i del Departament
d’Interior. Les patrulles dels Mossos d’Esquadra i les policies locals en tindran còpies
impreses per si en necessiteu en un control. No n’aneu a buscar a les comissaries.
Els centres de treball i establiments d’obertura autoritzada poden disposar de còpies
impreses, si bé no estan obligats a tenir-ne. No aneu expressament a buscar-n’hi.

El puc imprimir i omplir a mà?
Sí.
Cal portar-lo en paper o en digital?
El podeu portar imprès o en format digital al mòbil o dispositiu electrònic tipus tauleta.

Necessito una signatura digital?
No cal. Es pot fer servir, però no és necessària.

La policia es quedarà el document original imprès?
No.

Per què hi apareixen només aquestes opcions d’activitat?
Perquè són les que recull el Reial decret que estableix l’estat d’alarma per COVID19.

Si una activitat no està especificada, puc indicar-la?
Sí. A l’epígraf “causa de força major o situació de necessitat” podeu especificar altres
activitats, sempre que responguin a les circumstàncies d’excepcionalitat justificada.

El necessito per sortir breument al carrer com ara a llençar les escombraries, passejar
la meva mascota o fer una compra breu al costat de casa?
No, considerant que és per un temps molt breu i al costat del domicili.

Cal fer un certificat per cada desplaçament?
Sí, un per cada desplaçament. Si en un mateix desplaçament es fan diverses activitats
cal indicar-les totes especificant la destinació més allunyada (per exemple, anar al
centre de treball i anar a comprar aliments, marqueu les dues activitats i indiqueu
l’adreça més allunyada del lloc d’origen).

Puc manipular-lo o modificar el text?
No.

Què passa si el que declaro no és cert?
És un fet que es pot sancionar, com també ho és si verbalment es declara un
desplaçament que no és cert.

