
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 

 

A
10

23
-D

O
2 

Document de tramesa de mostres de sang de porcí al Laboratori de Sanitat Ramadera 

 

Dades de presa de mostres  
Data de presa:       Número de mostres:       
Veterinari/ària:       Correu electrònic contacte:      
 

Motiu de les anàlisis (assenyalar només un apartat, veure aclariments) 
Vigilància Sanitària de l’explotació 
Explot. Reproducció1  (ER)  Explot. Reposició3

  Transició de garrins (TG)              
Explot. Producció2 (EP)  Centre Recollida MG (RMG)  Engreix (ENG) TD/TF    o EE  
Analítiques prèvies al moviment  
Intercanvi intracomunitari sortida  Exportació a països fora la UE  Quarantena Centre Recollida MG  

Aplicació de protocols oficials  

Protocol gB  Protocol MVP  Protocol gE  
Protocol brucel·losi  Inspeccions aleatòries gB   

Altres motius  

Autocontrols reposició  Obtenció títol A4 (control 95/2)  Altres  
 

Analítica sol·licitada 4 
MA gE  MVP  
MA gB  BRU  

Altres:       

1. Multiplicació i Selecció 
2. Producció de garrins, Producció en cicle tancat i Producció Mixta. 
3. Recria de reproductores i/o Transició de reproductores primípares 
4. MA gE: Malaltia d’Aujeszky anticossos gE  – MA gB: Malaltia d’Aujeszky anticossos gB   –   MVP: Malaltia vesicular porcina  –   BRU: Brucel·losi  -  Altres: 
Indiqueu la malaltia objecte d’anàlisi.  
5. Aptitud dels animals: (R) Reproductors – (RI) Reposició interna –(RE) Reposició externa – (E) Engreix –(G) Garrins (FR) Futurs reproductors 
6. Indiqueu el número  de part  en el cas de les femelles reproductores. 
 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és administrar les dades pròpies de les inspeccions, 
els controls i els programes en l’exercici de les competències del Departament. El DAAM és responsable del tractament i la tramitació de les dades. Les dades 
personals seran cedides, si  escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DAAM: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona. 
 

Dades de l’explotació  
Dades generals  Qualificació sanitària ( emplenar obligatòriament) 
Marca Oficial:            A3                    A4   

   A4b             Altres   Titular:       

Municipi:       
Observacions de la qualificació: 
      

Comarca:  Cens 
Empresa integradora:       Reproductors:       Engreix:       
ADS:       Recria:       Garrins:       

Nombre de mostres objecte d’anàlisi segons aptitud  
Reproductors (R):       Reposició interna (RI):       Engreix (E):       

Reposició externa (RE):       Garrins (G):       Futurs Reproductors (FR):       

Núm. 
Ordre Identificació Aptitud5 Núm. 

part6 
Núm. 
Ordre Identificació Aptitud5 Núm. 

part6 
1                   11                   

2                   12                   

3                   13                   

4                   14                   

5                   15                   

6                   16                   

7                   17                   

8                   18                   

9                   19                   

10                   

 

20                   

Observacions 
      
 
 
En cas d’intercanvi/exportació cal fer constar el país de destinació i l’aptitud (sacrifici, engreix o reproducció)i el número de certificat 
Signatura del/de la veterinari/ària / Data de tramesa 
      
 

No s’admetran mostres sense adjuntar-hi el present document 
completament emplenat i haver tramès el fitxer info rmàtic amb la 
informació detallada de les mostres 
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Marca Oficial:            
 
 

 
Full 2/ 

Núm. 
Ordre Identificació Aptitud5 Núm. part6 Núm. 

Ordre Identificació Aptitud5 Núm. part6 

21                   71                   

22                   72                   

23                   73                   

24                   74                   

25                   75                   

26                   76                   

27                   77                   

28                   78                   

29                   79                   

30                   80                   

31                   81                   

32                   82                   

33                   83                   

34                   84                   

35                   85                   

36                   86                   

37                   87                   

38                   88                   

39                   89                   

40                   90                   

41                   91                   

42                   92                   

43                   93                   

44                   94                   

45                   95                   

46                   96                   

47                   97                   

48                   98                   

49                   99                   

50                   100                   

51                   101                   

52                   102                   

53                   103                   

54                   104                   

55                   105                   

56                   106                   

57                   107                   

58                   108                   

59                   109                   

60                   110                   

61                   111                   

62                   112                   

63                   113                   

64                   114                   

65                   115                   

66                   116                   

67                   117                   

68                   118                   

69                   119                   

70                   

 

120                   
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Marca Oficial:       
 
 

Full 3/ 

Núm. 
Ordre 

Identificació Aptitud5 Núm. part6 Núm. 
Ordre 

Identificació Aptitud5 Núm. part6 

121                   171                   

122                   172                   

123                   173                   

124                   174                   

125                   175                   

126                   176                   

127                   177                   

128                   178                   

129                   179                   

130                   180                   

131                   181                   

132                   182                   

133                   183                   

134                   184                   

135                   185                   

136                   186                   

137                   187                   

138                   188                   

139                   189                   

140                   190                   

141                   191                   

142                   192                   

143                   193                   

144                   194                   

145                   195                   

146                   196                   

147                   197                   

148                   198                   

149                   199                   

150                   200                   

151                   201                   

152                   202                   

153                   203                   

154                   204                   

155                   205                   

156                   206                   

157                   207                   

158                   208                   

159                   209                   

160                   210                   

161                   211                   

162                   212                   

163                   213                   

164                   214                   

165                   215                   

166                   216                   

167                   217                   

168                   218                   

169                   219                   

170                   

 

220                   
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Aclariments sobre com emplenar el motiu de les anàl isis  
 
Només s’ha de marcar un motiu amb una creueta a l’apartat corresponent. Si hi ha dos motius cal emplenar dos documents de tramesa. 
 
Cal assenyalar els diversos motius segons els següents criteris: 
 
Vigilància sanitària de l’explotació : 
 

Expl. de Reproducció : Es marcarà aquesta opció en el cas que es tracti d’un control serològic efectuat dins del marc del Pla de 
Prevenció i Vigilància Sanitària del porcí per una explotació de Selecció o Multiplicació . 
 

Expl. de Reposició: Es marcarà aquesta opció en el cas que es tracti d’un control serològic efectuat dins del marc del Pla de 
Prevenció i Vigilància Sanitària del porcí per una explotació de Recria de Reproductores o Transició de Reproductore s 
Primípares.   
 

L’aptitud que s’haurà de marcar al full de tramesa en aquests casos és “futurs reproductors” (FR) 
 

Expl. de Producció : Es marcarà aquesta opció en el cas que es tracti d’un control serològic efectuat dins del marc del Pla de 
Prevenció i Vigilància Sanitària del porcí per una explotació de Cicle Tancat, Producció de garrins i de Producció m ixta . 
 

Centre de recollida MG : Es marcarà aquesta opció en el cas que es tracti d’un control serològic efectuat dins del marc del Pla de 
Prevenció i Vigilància Sanitària del porcí per una explotació de Centre de Recollida de Material Genètic . 
 

Transició de garrins : De forma rutinària no es farà cap anàlisis. En el cas que, de forma excepcional, es vulguin analitzar enfront 
MA gE i/o MA gB caldrà especificar el motiu a les observacions. 
 

Engreix : Es marcarà aquesta opció en el cas que es tracti d’un control serològic efectuat dins del marc del Pla de Prevenció i 
Vigilància Sanitària del porcí per una explotació d’ Engreix segons es tracti d’una explotació TD/TF o explotació amb entrades 
esglaonades.  

 

En tots els casos s’hauran de marcar les caselles de l’apartat “analítica sol·licitada ” segons les determinacions establertes pel Pla de 
Prevenció i Vigilància Sanitària del porcí. 
 
Analítiques prèvies al moviment:  Les despeses d’aquestes analítiques aniran a càrrec de l’interessat. 
 

Intercanvi intracomunitari sortida : marcar les caselles de l’apartat “analítica sol·licitada ” segons les determinacions 
establertes en els controls serològics obligatoris amb motiu de moviments del Pla de Prevenció i Vigilància Sanitària del porcí. 
 

Exportació a països fora de la UE: marcar les caselles de l’apartat “analítica sol·licitada ” segons les determinacions establertes 
en els controls serològics obligatoris amb motiu de moviments del Pla de Prevenció i Vigilància Sanitària del porcí. Si s’han 
realitzar analítiques per requeriments específics del país de destinació que no es contemplen al full de tramesa s’especificarà a 
“altres ” de l’apartat d’”analítica sol·licitada ”. 

 

Quarantena d’un Centre de Recollida de Material Gen ètic:  marcar les caselles de l’apartat “analítica sol·licitada ” segons les 
determinacions obligatòries establertes en el programa sanitari mínim a seguir per aquest tipus d’explotacions. 
L’aptitud que s’haurà de marcar en aquest cas és “futurs reproductors” (FR) 

 
Aplicació de protocols oficials: Controls serològics que es realitzen per a l’aplicació d’un procediment establert pel Servei de Prevenció en 
Salut Animal per tal de descartar la malaltia en cas d’haver obtingut resultats desfavorables 
 

Protocol de gB : Es marcarà en cas d’analítiques derivades de l’aplicació del protocol per a l’obtenció de gB’s desfavorables. Les 
despeses d’aquestes analítiques aniran a càrrec de l’interessat. 
 

Protocol gE : Es marcarà en cas d’analítiques derivades de l’aplicació del protocol per a l’obtenció de gE’s desfavorables. 
 

Protocol de MVP : Es marcarà en cas d’analítiques derivades de l’aplicació del protocol per a l’obtenció de resultats analítics 
desfavorables a MVP. 
 

Protocol brucel·losi : Es marcarà en cas d’analítiques derivades de l’aplicació del protocol per a l’obtenció de resultats analítics 
desfavorables a brucel·losi. 
 

Inspeccions aleatòries gB : Es marcarà quan els SVO efectuïn una presa de mostres durant una inspecció aleatòria per 
comprovar la correcta aplicació de la pauta vacunal a l’explotació. 
 

Altres motius:  
Obtenció títol A4: Es marcarà en cas que el titular sol·licitant del títol d’oficialment indemne de la malaltia d’Aujeszky esculli opti 
per a realitzar un control 95/2 per a l’obtenció d’aquesta qualificació. Les despeses d’aquestes analítiques aniran a càrrec de 
l’interessat. 
 

Autocontrols de reposició : Es marcarà en el cas de l’analítica pels autocontrols als lots de reposició de l’explotació establerts en 
el Pla de Prevenció i Vigilància Sanitària del porcí.  Les despeses d’aquestes analítiques aniran a càrrec de l’interessat. 
 

Altres : En aquest apartat s’especificarà el motiu quan no sigui per cap dels anteriors. En el cas d’intercanvis UE d’entrada, al 
camp Altres s’anotarà “intercanvient .” i a l’apartat observacions s’haurà d’especificar el país d’origen i el número de certificat. Les 
despeses d’aquestes analítiques aniran a càrrec de l’interessat. 
 

 
Barcelona, 18 de desembre de 2012. 
 
 
 


