Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Subdirecció General de Ramaderia
Servei de Prevenció en Salut Animal

Instrucció per la qual s’estableixen mesures de caràcter preventiu i organitzatiu
relacionades amb els programes sanitaris obligatoris, adreçades als/les ramaders/res,
ADS i veterinaris/àries habilitats/des, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
17/03/2020
Mentre duri l’estat d’alarma (RD 463/2020) les actuacions sanitàries obligatòries es
modifiquen de la següent forma (s’ha inclòs alguna informació que no modifica el què s’està
fent actualment però que s’ha considerat rellevant afegir-ho):

Boví:
1. Se suspenen els programes de vigilància de Brucel·losi, Leucosi i Perineumònia
Bovina
2. Manteniment de la qualificació sanitària T3
Se suspenen els controls per al manteniment de la qualificació sanitària, a excepció
de totes aquelles IDT que per motiu de pujada a pastura no es puguin ajornar.
En aquests casos no es veurà afectada la qualificació sanitària de les explotacions,
quedant aquestes en el mateix estat en què es trobi en el moment de l'aturada de la
campanya fins al moment en què es puguin realitzar de nou les proves que
corresponguin.
3. Sospites o recuperació de la qualificació sanitària B4T3
a. Sospites de Brucel·losi: . En el cas que hi hagi alguna sospita de brucel·la cal
contactar amb el laboratori i enviar les mostres pertinents per al seu estudi.
b. Sospites de Tuberculosi: es mantenen les actuacions establertes.
c. Recuperació de la qualificació: es mantenen les actuacions establertes en el
programa específic d’eradicació de la tuberculosi bovina, tant pel què fa a
proves diagnòstic com al sacrifici dels animals positius.
4. Proves prèvies als moviments per a vida:
a. Moviments dins l’estat espanyol:
i. Moviment de reproductors: No es contemplen excepcions pel que fa a
tuberculosi com a brucel·losi.
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Pel què fa al programa d’eradicació de la tuberculosi bovina es podran realitzar
les següents excepcions:
ii. De explotacions qualificades T3 en zones de prevalença >1% a
engreixadors qualificatsT3.
Aquesta excepció no afectarà a qualificació sanitària de l'engreixador
de destinació. Aquesta excepció no és aplicable si la destinació és un
territori OITB. No obstant, no es recomanen aquests moviments pel risc
que comporta traslladar animals d’aquestes zones sense proves
prèvies.
iii. D’explotacions positives T2+ a engreixadors T1.
Aquesta excepció no és aplicable si la destinació és un territori OITB.
Igualment s'exceptua l'obligatorietat del precintat del camió.
b. Moviments a la UE: No es contemplen excepcions
c. Moviments a tercers països: No es contemplen excepcions

Oví i Cabrum:
1. Se suspèn el programa de vigilància de Brucel·losi
2. Manteniment de la qualificació sanitària M4 en explotacions de risc mig i alt de
brucel·losi
No es contemplen excepcions de les actuacions establertes en aquests ramats
3. Manteniment de la qualificació sanitària T3 en ramats de cabres de llet:
Se suspenen els controls per al manteniment de la qualificació sanitària.
En aquests casos no es veurà afectada la qualificació sanitària de les explotacions,
quedant aquestes en el mateix estat en què es trobi en el moment de l'aturada de la
campanya fins al moment en què es puguin realitzar de nou les proves que
corresponguin.
4. Obtenció de la qualificació d’oficialment indemne d’Agalàxia Contagiosa
Se suspenen els controls per a l’obtenció de la qualificació sanitària, a excepció de
totes aquelles actuacions que impliquin no complir amb els requisits establerts per a la
obtenció.
5. Sospites o recuperació de la qualificació sanitària M4 o M4T3
a. Sospites de Brucel·losi: . En el cas que hi hagi alguna sospita de brucel·la cal
contactar amb el laboratori i enviar les mostres pertinents per al seu estudi.
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b. Sospites de Tuberculosi: es mantenen les actuacions establertes.
c. Recuperació de la qualificació: es mantenen les actuacions establertes en el
programa d’eradicació de la tuberculosi en ramats de cabres de llet, tant pel
què fa a proves diagnòstic com al sacrifici dels animals positius.
6. Proves prèvies als moviments per a vida:
d. Moviments dins l’estat espanyol:
Moviment de reproductors: No es contemplen excepcions.
e. Moviments a la UE: No es contemplen excepcions
f. Moviments a tercers països: No es contemplen excepcions
En el cas que hi hagi alguna consulta respecte a aquesta instrucció us podeu adreçar al
correu corporatiu del servei: salutanimal.daam@gencat.cat
Barcelona, 18 de març de 2020
Servei de prevenció en Salut Animal
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