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Festa del sacrifici

Tramesa ofici als ramaders indicant la prohibició de vendre xais a
particulars.
Tramesa a Mossos i Agents Rurals el protocol d’actuació en cas de
detecció de sacrificis il·legals a explotacions o llocs no autoritzats.
Tramesa escorxadors per prendre mesures per prevenir contagis
Tramesa a Afers religiosos per comunicar a responsables de les
federacions
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Us informem que aquest any 2020, la Comunitat Musulmana de Catalunya té prevista la celebració de
la Festa del Sacrifici (Id al Adha o Id al Kabir), el proper 31 de juliol.
En els darrers anys, el Govern de la Generalitat ha endegat diverses iniciatives per garantir que la
celebració d’aquest esdeveniment es desenvolupi sense riscos per la salut i el benestar dels animals,
s’han realitzat diverses actuacions coordinades amb el Departament de Salut per tal de garantir que tots
els xais que es sacrifiquin a Catalunya ho facin tal com estableix la normativa, o sigui, en escorxadors
autoritzats, no només per garantir el benestar animal sinó també per tal que es consumeixi carn que
hagin passat els corresponents controls sanitaris.
En aquest sentit, cal que tingueu en compte que d’acord amb la normativa vigent, es parteix de les
següents premisses:
1.
2.
3.

Les explotacions ramaderes no poden vendre animals vius a particulars, només els poden
vendre a altres explotacions o a escorxadors.
El sacrifici d’animals i en concret els animals sacrificats mitjançant un ritus religiós només es
poden realitzar a escorxadors autoritzats.
Els animals vius s’han de traslladar a escorxador amb la corresponent documentació sanitària i
en mitjans de transport autoritzats.

Per complir amb la normativa es clau la vostra implicació com a ramaders, de manera que assegureu
que tots els animals que surten de la vostra explotació es destinen a escorxador i van acompanyats de
la documentació sanitària corresponent.
Per últim, us recordem que no complir amb les premisses exposades és un incompliment molt greu de
la normativa de benestar animal, la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per la cura dels animals en la seva
explotació, transport, experimentació i sacrifici i de la normativa de Sanitat animal 8/2003 de 24 d’abril
de Sanitat Animal i que poden ser sancionades amb multes superiors als 6000 Euros, així com la
destrucció dels animals en cas de sacrifici fora d’escorxador.

Festa del xai
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