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Mesures addicionals per a reduir el risc d’introducció i propagació de la PPA a Catalunya.
L’evolució de la malaltia de la PPA per la Unió europea està seguint uns patrons en què poden aparèixer
nous focus a llargues distàncies des de les zones d’on s’estan declarant els focus d’una manera
periòdica. Aquestes aparicions de nous focus en zones allunyades evidencia la participació del factor
humà com a element disseminador de la malaltia
En països com Alemanya ja s’han declarat focus en explotacions comercials de porcí domèstic, no
considerades d’autoconsum ni de petita capacitat i amb bones condicions de bioseguretat.
Els darrers focus a Itàlia on s’han produït salts importants de la malaltia dins del país i a Alemanya a
prop de les fronteres amb Holanda i França des de les zones on s’estava declarant en porc senglar,
ens obliga a plantejar possibles escenaris de nous salts de la malaltia podent afectar al nostre territori,
ja sigui en senglar o en explotacions de porcí domèstic com ha ocorregut en el darrer cas d’Alemanya.
Catalunya és un territori receptor d’animals de l’espècie porcina procedents de la Unió Europea, en
concret en els primers sis mesos de l’any hi han hagut un total de 1375 moviments que emparaven a
431.809 animals (destinació recria, engreix i escorxador).

Cria

Nº Moviments Nº Animals
189
13.006

Engreix

327

269.282

Sacrifici

859

149.521

1.375

431.809

Total

Per països de procedència (% sobre el total d’animals entrats) i aptitud (cria, engreix,
escorxador)
Cria
Alemanya
Bèlgica
Dinamarca
França
Holanda
Portugal
Irlanda
Luxemburg
Àustria

11,39
0,00
48,48
12,35
20,62
2,31
4,54
0,00
0,31
100%

Engreix
Sacrifici
1,57
0,00
3,27
27,20
7,68
0,00
0,33
39,63
87,16
22,72
0,00
8,25
0,00
0,00
0,00
2,19
0,00
0,00
100%
100%

En aquest sentit, tan importants són les mesures per a minimitzar el risc d’introducció de la malaltia
com les mesures de biocontenció que disposen les explotacions porcines davant la possible aparició
d’un cas de PPA a l’explotació i que aquest es pugui controlar el més aviat possible, evitant la
propagació cap a l’exterior de l’explotació podent també afectar a altres explotacions
epidemiològicament relacionades.
Per tant, a partir de la data de recepció d’aquesta comunicació i fins a rebre nou avís en funció de
l’evolució de la malaltia a Europa, s’ha de procedir i donar prioritat a les següents actuacions:
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1. Tots els permisos d’entrada de garrins que se solꞏlicitin a GTR amb origen UE, no
s’autoritzaran fins que s’hagi realitzat una inspecció prèvia de comprovació de les condicions
de bioseguretat i estat de neteja i desinfecció de les instalꞏlacions.
2. Aquestes inspeccions prèvies es realitzaran principalment per l’equip veterinari de Forestal
Catalana i els SVO de Serveis Territorials.
3. La distribució de les visites prèvies d’inspecció es realitzarà des del Servei de Prevenció en
Salut Animal, assignant les visites d’inspecció prèvia a FC o ST.
4. Per aquesta distribució el SPSA farà una extracció diària a GTR de totes les solꞏlicituds de PEG
origen UE i assignarà la realització de la visita prèvia a FC o ST.
5. Entre la data d’extracció diària i de realització de la inspecció prèvia pot transcórrer un període
de 3-4 dies o superior en funció del nombre de solꞏlicituds de PEG origen UE.
6. Som conscients que aquesta situació pot generar inconvenient a integradores i operadors que
ja tinguin programats els trasllats però, cal garantir i comprovar les condicions de les
explotacions receptores abans d’autoritzar el PEG. Tanmateix també cal recordar que l’acció de
solꞏlicitar un PEG, no implica la seva autorització.
7. En les visites d’inspecció prèvia, es farà una valoració acurada i estricte de l’estat de neteja i
desinfecció de les instalꞏlacions, així com del bon manteniment de les mateixes que garanteixin
un us efectiu, (tancament perimetral, portes accessos, vestuari, roba i calçat net d’us exclusiu,
acumulació de material inservible...).
8. A tal efecte us adjuntem el model d’acta d’inspecció prèvia que es realitzarà per part del personal
veterinari de FC o SVO ST.
9. El ST podran delegar, si ho creuen convenient, aquesta inspecció prèvia als SVO de les OC,
mantenint els criteris de rigor en la verificació de les condicions de l’explotació
10. Qualsevol incidència detectada, suposarà la no autorització del PEG entrada UE i s’atorgarà un
termini per a l’esmena de les incidències no inferior a 72 hores per a una nova revisió, sempre
d’acord amb la disponibilitat del personal veterinari que ha de realitzar la inspecció. Aquesta
inspecció posterior l’haurà de realitzar la mateixa persona que ha fet la inspecció inicial.
Es publicarà un avís a GTR informant de la realització d’aquestes inspeccions prèvies i que no
s’autoritzaran els PEG’s entrada UE fins a la inspecció amb resultat favorable.
Cal insistir en aquelles explotacions que no realitzen PEG i realitzen entrades de reposició procedent
de la UE, prioritzar les inspeccions per part dels SVO a la descàrrega o al més aviat possible.
Qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar a la bústia del Servei de Prevenció en Salut animal
salutanimal.daam@gencat.cat
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