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Benvolgut/da.       Barcelona 25 de setembre de 2013 
 

Tal i com ja us vàrem recordar en el correu que us vam enviar en data 25 de maig de 2012, la 
presa i tramesa de mostres de porcí al laboratori per a diagnòstic oficial s’ha d’efectuar d’acord 
amb les pautes establertes als documents de “Procediment de presa, condicionament i transport 
de mostres als Laboratoris de Sanitat Ramadera del DAR per a diagnòstic veterinari oficial” i 
 “Procediment de tramesa de mostres als LSR per controls oficials de bestiar porcí”. 
  
El Servei de Prevenció en Salut Animal té constància que en moltes ocasions no es compleixen 
les pautes establertes als procediments mencionats, especialment pel que fa l’anotació del 
nombre de parts de les truges al document de tramesa i el condicionament de les mostres. 
  
Us informem que a partir d’avui els laboratoris de porcí per a diagnòstic oficial no analitzaran 
aquelles mostres que els arribin: 
  

 mal condicionades, en mal estat, amb tubs trencats o identificació il·legible  
 no disposin de tota la informació sol·licitada al full de tramesa de mostres, com per exemple 

en el cas de les truges, el número de part  
 no s’hagi tramès al laboratori el document de tramesa de mostres en suport informàtic. 

  
En relació a la identificació de les mostres, cal recordar que és molt important que en aquelles 
trameses en que un mateix contenidor contingui tubs de diferents explotacions, es marqui de 
manera inequívoca al mencionat contenidor a quina marca oficial correspon cada grup de tubs. 
  
Us demanem que feu difusió d’aquesta informació als veterinaris que treballen a l’ADS i als 
veterinaris responsables de les explotacions porcines de l’àmbit de la vostra ADS.  
  
Podeu trobar i consultar els següents documents relacionats a la web del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, clicant als enllaços corresponents: 
  
   -     Procediment de presa, condicionament i transport de mostres als Laboratoris de Sanitat 

Ramadera per a diagnòstic veterinari oficial: Procediment de presa, condicionament i 
transport de mostres als Laboratoris de Sanitat Ramadera  

  
   -     Procediment de tramesa de mostres als LSR per controls oficials de bestiar porcí: 

Procediment de tramesa de mostres als LSR per a controls oficials de bestiar porcí  
  
   -     Full de tramesa de sang de porcí al laboratori:   Full de tramesa de mostres de porcí al 

laboratori  
  
   -     Fitxer excel per omplir el formulari de tramesa de mostres de porcí de manera automàtica: 

Fitxer excel document tramesa de mostres de porcí  
  
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
 
Cordialment, 
  
 
Iscle Selga i Jorba 
Cap del Servei de Prevenció en Salut Animal 
Subdirecció de Ramaderia 
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 


