Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Servei de Prevenció en Salut Animal

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A L’AUTORITZACIÓ D’INICI DEL
PROCÉS I PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ
SANITÀRIA D’EXPLOTACIÓ PORCINA OFICIALMENT INDEMNE
DE LA MALALTIA D’AUJESZKY (OIA)

INTRODUCCIÓ
Una explotació només podrà iniciar el procés per ser qualificada com a oficialment
indemne de la malaltia d'Aujeszky (OIA) un cop disposi de l’autorització corresponent.
L’autorització d’inici del procés l’haurà de sol·licitar el titular de l’explotació i es
trametrà amb la resta de documentació a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal
(RISA) dels Serveis Territorials.
El titular de l’explotació no caldrà que sol·liciti l’obtenció de la qualificació d’OIA ja que
està implícita en la finalització del procés. Els serveis veterinaris oficials atorgaran
d’ofici aquesta qualificació quan es compleixin els requisits que s’estableixen en
l’apartat B d’aquest document.

A) L’AUTORITZACIÓ D’INICI DEL PROCÉS PER A L’OBTENCIÓ
DE LA QUALIFICACIÓ OIA
A.1 REQUISITS PER A L’AUTORITZACIÓ D’INICI DEL PROCÉS
1. Sol·licitar l’autorització de l’inici del procés per a l’obtenció de la qualificació
d'OIA. (El sol·licitant haurà de ser el titular o el representant legal del titular de
l’explotació)
2. La classificació zootècnica de l’explotació ha de ser selecció, multiplicació, recria
de reproductores, transició de reproductores primípares, centre de recollida de
material genètic, centre de quarantena i producció de garrins.
3. No s’han d’haver registrat a l’explotació signes clínics patològics o serològics
de la malaltia d’Aujeszky en els darrers 12 mesos.
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4. No s’han d’haver registrat a les explotacions localitzades en un radi de 5
quilòmetres de l’explotació signes clínics patològics o serològics de la malaltia
d’Aujeszky en els darrers 12 mesos.
5. Portar a terme un programa vacunal enfront la malaltia d'Aujeszky que compleixi
els mínims exigits a la normativa vigent.
6. Seguir un programa de prevenció i vigilància sanitària de la malaltia
d’Aujeszky segons estableix la normativa vigent i els controls serològics realitzats
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dins del marc d’aquest programa tinguin resultats negatius quant a la presència
d’anticossos enfront a la gE del virus de la malaltia d’Aujeszky, com a mínim, des
dels últims 12 mesos.
7. Complir estrictament amb les mesures adequades de bioseguretat que
s’estableixen a l’article 6 i a l’annex 3 del Decret 40/2014, de 25 de març,
d’ordenació de les explotacions ramaderes. En aquests casos no s’aplicarà la
Disposició transitòria primera (Termini d’adaptació).
A més, en el cas de les explotacions de producció de garrins caldrà que no hi
hagi cap explotació porcina situada dins del radi d’un quilòmetre.

A.2 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A L’AUTORITZACIÓ D’INICI
DEL PROCÉS PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D’OIA
1.

Sol·licitud d’autorització d’inici del procés per a l’obtenció de la qualificació d’OIA
(A0735.1-DO1) presentada pel titular de l’explotació o pel representant legal
vinculat al SIR, degudament signada i registrada. Sol·licitud inici procés OIA

2.

Informe favorable o desfavorable dels serveis veterinaris de l’Oficina Comarcal
(OC) corresponent sobre els punts 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de l’apartat A.1. En cas que
s’hagi efectuat un buidat sanitari a l’explotació i hagin entrat nous animals
d’explotacions oficialment indemnes de la malaltia d’Aujeszky, també caldrà
informar d’aquest punt a l’informe.

A.3 TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A L’AUTORITZACIÓ D’INICI
DEL PROCÉS PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D’OIA
1.

Actuacions de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal (RISA):
- Valorarà la sol·licitud presentada i l’informe de l’Oficina Comarcal i si
l’explotació compleix els requisits establerts a l’apartat A.1 emetrà un informe
per a autoritzar l’inici del procés per a l’obtenció de la qualificació d’OIA. El
contingut mínim d’aquest informe s’estableix al model d'informe d'autorització
d'inici del procés d'obtenció A4 (codi INDEXA A0735.1-D10).
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Si l’explotació ha efectuat un buidat sanitari i ha entrat nous animals procedents
d’explotacions A4, podrà atorgar directament la qualificació OIA mitjançant una
resolució de concessió seguint el procediment descrit a l’apartat B d’aquest
document (Obtenció de la qualificació OIA). En aquest cas no caldrà emetre
l’informe per autoritzar l’inici del procés de qualificació OIA.
-

Comunicarà aquesta autorització:
 al Servei de Prevenció en Salut Animal mitjançant un correu electrònic
enviat a la bústia del servei ( salutanimal.daam@gencat.cat ), i
 a l’Oficina Comarcal corresponent indicant que hauran de gravar la
qualificació sanitària de “En procés d’obtenció de la qualificació OIA” (A4b).
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2.

Notificarà aquesta autorització al titular de l’explotació.

Actuacions de l’Oficina Comarcal:
- Un cop s’hagi autoritzat l’inici del procés per a l’obtenció de la qualificació OIA
per part de la Secció RISA, els serveis veterinaris de l’oficina comarcal
gravaran al SIR la qualificació sanitària de “En procés d’obtenció de la
qualificació OIA” (A4b).

A.4
CONSEQÜENCIES
I
OBLIGACIONS
QUE
COMPORTA
L’AUTORITZACIÓ D’INICI DEL PROCÉS PER A L’OBTENCIÓ DE LA
QUALIFICACIÓ D’OIA
Un cop s’autoritzi l’inici del procés per a l’obtenció de la qualificació d’oficialment
indemne de la malaltia d’Aujeszky:
a l’explotació quedarà prohibida la vacunació enfront de la malaltia
d’Aujeszky.

-

tots els animals de nova entrada hauran de procedir d’explotacions
qualificades com a A4. Els animals podran procedir d’explotacions A4b en cas
que l’explotació que sol·liciti iniciar els tràmits sigui una recria de reproductores
o una transició de reproductores primípares en la que l’origen dels animals
sigui una explotació de selecció o multiplicació qualificada com a A4b.

-

l’explotació haurà de complir els controls serològics periòdics pel
manteniment de la qualificació amb resultats favorables a la presència
d’anticossos enfront la gE i la gB del virus de la malaltia d’Aujeszky d’acord
amb la normativa vigent.

-

En el cas de les explotacions de producció de garrins, dos dels tres controls
serològics quadrimestrals/any que cal efectuar pel manteniment de la
qualificació aniran a càrrec del ramader.

-

Els animals d’explotacions amb qualificació A4b que es destinin a
explotacions A3, hauran de vacunar-se en un termini màxim de 7 dies
naturals des de la data de la seva entrada a l’explotació i revacunar-se al mes,
per després continuar amb les pautes de vacunació de l’explotació.
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B) OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D’EXPLOTACIÓ OIA
B.1 REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D’OIA
1. Hauran d’haver passat, com a mínim, 12 mesos des de la suspensió de la
vacunació i s’haurà complert amb les obligacions que es van derivar de
l’autorització d’inici del procés. Només aquelles explotacions que hagin fet un
buidat sanitari i hagin entrat els animals d’explotacions oficialment indemnes de
la malaltia d’Aujeszky podran qualificar-se sense haver passat aquest període.
2. S’haurà d’haver realitzat algun dels següents controls amb resultat favorable a
la presència d’anticossos enfront la gE i gB del virus de la malaltia d’Aujeszky:




dos controls serològics 95/5 amb un interval de 4 mesos, o
un control serològic 95/2, o
en el cas d’explotacions noves o d’explotacions que hagin estat buides
durant un període superior a 6 mesos, un control serològic 95/5

Només poden donar resultat positiu a la gB del virus de la malaltia d’Aujeszky
animals que estaven presents a l’explotació des d’abans de la data de la
suspensió de la vacunació o que han tingut entrada des d’una explotació
oficialment indemne en la que estaven presents des d’abans de la data de
suspensió de la vacunació.
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3. No hi haurà constància d’incompliment dels requisits que es van tenir en
compte per a l’autorització de l’inici del procés i els que s’estableixen a la
normativa vigent per a l’obtenció de la qualificació d’oficialment indemne de la
malaltia d’Aujeszky, concretament:


La classificació zootècnica de l’explotació és selecció, multiplicació, recria
de reproductores, transició de reproductores primípares, centre de recollida
de material genètic, centre de quarantena o producció de garrins.



No s’han d’haver registrat a l’explotació signes clínics patològics o
serològics de la malaltia d’Aujeszky en els darrers 12 mesos.



No s’han d’haver registrat a les explotacions localitzades en un radi de 5
quilòmetres de l’explotació signes clínics patològics o serològics de la
malaltia d’Aujeszky en els darrers 12 mesos.



Compliment de les mesures adequades de bioseguretat que s’estableixen
a l’article 6 i a l’annex 3 del Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de
les explotacions ramaderes. En aquests casos no s’aplicarà la Disposició
transitòria primera (Termini d’adaptació).
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A més, en el cas de les explotacions de producció de garrins caldrà que
no hi hagi cap explotació porcina situada dins del radi d’un
quilòmetre.

B.2 DOCUMENTACIÓ A TRAMETRE A LA SECCIÓ DE RAMADERIA I
SANITAT ANIMAL PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D’OIA
1. Informe favorable o desfavorable dels serveis veterinaris de l’Oficina
Comarcal corresponent sobre els punts 1, 2 i 3 de l’apartat B.1, en cas que la
Secció RISA ho sol·liciti.
2. En cas d’existir animals que tenen resultats positius a la gB del virus de la
malaltia d’Aujeszky, declaració del titular de l’explotació en la que exposi que
els animals que han tingut resultats positius a la gB en les analítiques
realitzades a partir de l’inici dels tràmits per a l’obtenció de la qualificació d’OIA
són animals que estaven presents a l’explotació des d’abans de la de la data
de la suspensió de la vacunació o que han tingut entrada des d’una explotació
oficialment indemne en la que estaven presents des d’abans de la data de
suspensió de la vacunació.

B.3 TRAMITACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D’OIA
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1. Actuacions de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal (RISA):
- Si l’explotació compleix els requisits per a l’obtenció de la qualificació d’OIA
descrits a l’apartat B.1 d’aquest document, emetrà una resolució favorable per
a la concessió de la qualificació d'OIA (codi INDEXA A0735.1-DO5). En cas
contrari, emetrà una resolució desfavorable per a la concessió de la qualificació
d'OIA (codi INDEXA A0735.1-DO9).
-

Quan ho consideri necessari podrà sol·licitar un informe als serveis veterinaris
de l’OC sobre els punts 1, 2 i 3 de l’apartat B.1.

-

Comunicarà la resolució de la concessió de la qualificació OIA favorable o
desfavorable:

-



al Servei de Prevenció en Salut Animal mitjançant un correu electrònic
enviat a la bústia del servei ( salutanimal.daam@gencat.cat ) i,



a l’Oficina Comarcal corresponent indicant que hauran de gravar la
qualificació sanitària d’“Oficialment indemne d’Aujeszky” (A4).

Notificarà la resolució de concessió de la qualificació favorable o desfavorable
al titular de l’explotació.

2. Actuacions de l’Oficina Comarcal:
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-

Un cop rebin la comunicació de resolució favorable per a la concessió de OIA
per part de la Secció RISA, els serveis veterinaris de l’oficina comarcal
gravaran al SIR la qualificació sanitària d’“Oficialment indemne d’Aujeszky”
(A4) amb la data de la resolució de la concessió.

B.4 CONSEQÜENCIES I OBLIGACIONS QUE COMPORTA L’OBTENCIÓ DE
LA QUALIFICACIÓ D’EXPLOTACIÓ OIA
Un cop s’obtingui la qualificació d’oficialment indemne de la malaltia d’Aujeszky:
-

a l’explotació continuarà prohibida la vacunació enfront de la malaltia
d’Aujeszky.

-

tots els animals de nova entrada hauran de procedir d’explotacions
qualificades com a A4.

-

l’explotació haurà de complir els controls serològics periòdics pel
manteniment de la qualificació amb resultats favorables a la presència
d’anticossos enfront la gB del virus de la malaltia d’Aujeszky d’acord amb la
normativa vigent.

-

En el cas de les explotacions de producció de garrins, dos dels tres controls
serològics quadrimestrals/any que cal efectuar pel manteniment de la
qualificació aniran a càrrec del ramader.

-

Els animals d’explotacions amb qualificació A4b que es destinin a
explotacions A3, hauran de vacunar-se en un termini màxim de 7 dies
naturals des de la data de la seva entrada a l’explotació i revacunar-se al mes,
per després continuar amb les pautes de vacunació de l’explotació.

C) MANTENIMENT DE LA QUALIFICACIÓ D’EXPLOTACIÓ OIA
Els SVO de l’Oficina Comarcal s’encarregaran del manteniment de la qualificació
sanitària OIA de l’explotació al SIR sempre que es compleixin els requisits establerts
per al seu manteniment segons la normativa vigent.
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En cas d’incomplir algun dels requisits per al manteniment d’explotació oficialment
indemne de la malaltia d’Aujeszky, la qualificació quedarà suspesa.

Barcelona, 12 de maig de 2014
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