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Quota	servei	diagnòstic	oficial	en	la	
col·laboració	DAAM/Sector	porcı́	2013:	

Confirmar	si	es	segueix	participant	del	servei	de	diagnòstic.	
 

Després de  les diferents  reunions d’estructures  sanitàries, diferents  entitats han manifestat 

que per el 2013 no estan interessats en gaudir del servei del GSP per diferents motius. 

Atenent aquest extrem caldrà que com a molt  tard el 27 de març de 2013 es comuniqui de 

manera fefaent al GSP, el compromís d’adhesió al servei el per l’any 2013. 

Totes aquelles mostres que arribin al GSP el dia 1 d’abril del 2013 i no estiguin emparades per 

la  comunicació  de  continuïtat  es  redirigiran  al  LRS  del  DAAM  de  Lleida  durant  la  primera 

setmana informant al emissor de la circumstancia. 

La  participació  en  els  servei  de  diagnòstic  es  pot  vincular  a  una  estructura  sanitària  o  al 

propietari  dels  animals.  El  vincle  serà  el  que  rebrà  les  factures  que  aquest  any  no  es 

fraccionaran. 

 Concepte Quota  laboratori reconegut pel DAAM del 2013. Aquesta fracció correspon 

al pagament que és el mateix per tot Catalunya, la justificació d’aquest pagament pot 

permetre accedir al segon tram d’ajut de “X” euros per reproductora. Sense  justificar 

aquest  pagament  només  es  podria  optar  a  “‐X”  euros  per  reproductora.  El  DAAM 

intentarà  subvencionarà el 100% del  cost de  les  reproductores  i el 50% del  cost del 

engreix. 
o De 0 a 5 places de reproductores: 0 euros.  

o De 6 a 50 places de reproductores: 60 euros. (inclou sanejament gE, MVP i la reposició de dia del 

sanej) 

o De 51 a 100 places de reproductores: 120 euros. (inclou sanejament gE, MVP  i  la reposició de 

dia del sanej) 

o Reproductores de més de 100 places: 156 euros. (inclou sanejament “gE, MVP i la reposició de 

dia del sanej) 

o De 0 a 5 places d’engreix: 0 euros. 

o Granges  de  Cicle  Tancat:  60  euros  per  l’engreix  (increment  de  10€  respecte  2012)  (inclou  2 

controls 16 most). 

o Engreix  de  més  de  5  places:  90  euros.  (reducció  de  5€  respecte  2012  si  es  satisfà  en  un 

pagament) (inclou 2 controls 2,5 controls engreix). 

Els terminis de facturació seran els següents: 

   Un pagament anual. 

 Durant mes de Març cal manifestar que es segueix interessat en participar del GSP. 

 Durant mes d’Abril es repassaran llistats d’explotacions. 

 Durant el mes de Maig s’emetran les factures per separat, Quota de Laboratori i Quota 

de Camp 

 Daurant els Mesos de Juny i Juliol cal satisfer pagament. 

 Mes Agost no es prestarà cap servei si no s´han satisfet les quotes. 
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Com s’ha fet fins ara, el GSP facturarà les analítica de caràcter oficial (exportacions, 
importacions, CV) a les entitats que han satisfet la Quota de laboratori a raó de 1,498 €/deter, 
també facturarà les analítiques de diagnòstic privat. 

Avantatges	quota	col·laboració	servei	laboratori:	
 Les analítiques que arriben al GSP abans de les 8:30, tenen resultat el mateix dia si no 

hi ha repeticions. Si hi ha repeticions, es realitzen el dia següent. 

 ACTA EN PAPER: El GSP, com fins ara, la copia al sistema i no serà obligatori enviar‐la 

per e‐mail. 

 COMUNICACIÓ DE RESULTATS AL PROPIETARI:  

o S'enviaran els resultats al DAAM en format compatible (OC). 

o S’enviarà un e‐mail amb el PDF del resultat. 

o S’enviarà un SMS al veterinari i propietari dels animals amb el resultat. 

o Es publicarà el resultat a la web del GSP, sistema vàlid com a registre d’anàlisi 

realitzat  sobre  els  animals  (compliment  del  punt  68  del  acta  de  control 

d’higiene en explotació ramadera 2011). 

o Anàlisi epidemiològic dels resultats. 

o Tramesa de mostres per confirmar al CReSA 

o S’enviaran els Excels de MVP i resultats del CReSA. 

o Personalització d'enviament de resultats amb formats específics. Es valorarà i 

es facturarà a preu de cost. 

 Possibilitat d’ampliar tècniques de diagnòstic, manteniment de les mostres congelades  

 El GSP mantindrà congelades les mostres després de l’anàlisi el temps establert en ISO. 

CONDICIONS	DE	PAGAMENT:	
 

Pel  Grup  de  Sanejament  Porcí  de  Lleida,  en  principi,  el  responsable  del  pagament  és  el 
propietari dels animals.  
El pagament de  la Quota de  col∙laboració bàsica  (sanejament de  reproductores o diagnòstic 
d’engreix) es satisfarà el primer quadrimestre de  l’any. El diagnòstic a demanda es  facturarà 
mensualment. NO es fraccionaran pagaments.  No es compensaran gE diversos  
El termini de pagament és de 30 dies. Si no es satisfà el pagament, no es farà cap servei. 
El propietari dels animals o el representant facilitarà al GSP‐Lleida la relació d’animals, indicant 

la Marca Oficial, la capacitat i el cens. Així com la persona de contacte i el sistema desitjat per 

rebre els resultats).  	
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Taula	de	preus	tarifa	col·laboració**:	
Tipus	de	granja Tot	CAT	

Tipus	0	(1‐5	reproductors	o	1‐5	engreix)	(gE,	MVP) 0 € 

Reproductores	Tipus	1	(5‐50	animals)	(gE,	MVP) 60 € 
+	Està	en	procés	d’obtenció	A4	(complement	gB) +30€ 

Reproductores	Tipus	2	(51‐100	animals)	(gE,	MVP) 120 € 
+	Està	en	procés	d’obtenció	A4B (complement	gB) +60 € 

Reproductores	Tipus	3	(101‐...	animals)	(gE,	MVP) 156 € 
+	Està	en	procés	d’obtenció	A4B (complement	gB) +78 € 

								Cicle	tancat.	Qualsevol	grandària:  
																	+	Engreix	del	Cicle	tancat	(gE) +60 € 
																	+	Engreix	Cicle	tancat	si	està	procès	A4B (gB) +50 € 

	  

Reproductores	Sanitat	Comprovada	(gE,	MVP) 468 € 
+	Està	en	procés	d’obtenció	A4B (complement	gB) +234 € 

								Cicle	tancat.	Qualsevol	grandària:  
																	+	Engreix	del	Cicle	tancat	(gE) +60 € 
																	+	Engreix	Cicle	tancat	si	està	procès	A4B (gB) +50 € 

	  

Engreix	Sanitat	Comprovada	(60	m.gE	,	MVP) 530 € 
+	Està	en	procés	d’obtenció	A4B (complement	gB) +175 € 

	  

Engreix	(16	m.	gE x	engreixada)	 90 € 
+	Està	en	procés	d’obtenció	A4b (complement	gB) +55 € 

	  

Centre	de	transferència	de	material	genètic 700 € 
+	Està	en	procés	d’obtenció	A4B (complement	gB) +234 € 

Taula	de	preus	tasca	laboratori	a	demanda**:	
Moviment	 Tot	CAT amb	

col·laboració***	
Sense	tarifa	

col·laboració***
*	

Exportació	(gE	o	gB	o	MVP	o	PPC	o	PPA	o	BRU) 1,498 X det X 
mostra 

3,6 X det X mostra

Compra	‐	Venda	 1,498 X det X 
mostra 

3,6 X det X mostra

Reposició	 1,498 X det X 
mostra 

3,6 X det X mostra

Importació	 1,498 X det X 
mostra 

3,6 X det X mostra

Altres	moviments	fora	tarifa	col·laboració 1,498 X det X 
mostra 

3,6 X det X mostra

** El GSP proposa els preus molt ajustats. Per tant, si no hi ha pagament no es podrà treballar, perquè no té 
capacitat de finançament. 
**El GSP proposa uns preus ajustats atenent a l’augment de mostres de fora de Lleida que, amb la mateixa 
estructura permet abaratir costos. Si no es dugués a terme l’entesa dels propietaris d’animals de Catalunya amb el 
GSP i el DAAM, aquests preus s’haurien de revisar a l’alça. 
*** Preu d’analítica a demanda que s’aplica a les granges que han pagat la tarifa col∙laboradora de la primera taula 
“tarifa col∙laboració”. 
****Preu d’analítica a demanda que s’aplica a les granges que NO han pagat la tarifa col∙laboradora. 


