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PROTOCOL ACTUACIÓ ENFRONT UNA SOSPITA DE PPA EN PORCÍ EN EXPLOTACIÓ RAMADERA 
 

En cas que el ramader o responsable dels animals detecti algun o mes d’aquest símptomes:  
 
 Dos porcs o més morts a la mateixa corralina sense causa aparent              
 Porcs amb orelles cianòtiques o eritematoses (blavoses o molt 

vermelles) 

 Avortaments inesperats 
 Porcs amb molta febre, depressió, abatiment                                                                                   
 Petèquies generalitzades (hemorràgies petites a la pell)

 

                                          
Fotos cedides per IRTA-CReSA 

 

AVISAR URGENTMENT AL VETERINARI RESPONSABLE DE L’EXPLOTACIO O VETERINARI DE LA SEVA ADS, INFORMANT DE LA SITUACIÓ. 
 

Després de la valoració del veterinari, CONTACTAR IMMEDIATAMENT, comunicant les dades següents: Marca oficial, adreça completa, nom del titular i 
un telèfon de contacte (titular i veterinari): 
 

 Serveis Veterinaris Oficials (SVO) de la seva oficina comarcal http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/ 

 Serveis Veterinaris Oficials (SVO) del seu servei territorial http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/serveis-territorials/  

 Servei de Prevenció en Salut Animal, Serveis Centrals (Barcelona) 933046700.  

 Fora de l’horari d’atenció al públic (Dilluns –Divendres 08:00 – 15:00h)  cal que truqueu al telèfon del cap de sala dels agents rurals 935617000 
indicant que: “és una sospita per pesta porcina africana en una explotació de porcs” i ells es posaran en contacte amb els SVO del DARP.  

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/serveis-territorials/
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Un cop donat l’avís, és MOLT IMPORTANT: 
 

 Els porcs NO S’HAN DE MOURE d’on estan ubicats, ni tan sols els morts. Únicament separar els animals morts de la resta d’animals i cobrir-los 
amb bosses.  

 

 NO REALITZAR CAP NECRÒPSIA i si es pren alguna mostra ha de ser sang (tub sense anticoagulant + tub amb EDTA) per al seu anàlisi. Les 

mostres ÚNICAMENT les prendran els SVO, o sota supervisió d’aquests, el veterinari de l’ADS o el veterinari responsable de l’explotació. 
 

 La nau i explotació haurà de quedar totalment tancada, les botes s’han de desinfectar perfectament i la roba utilitzada rentar i desinfectar.  
 

 Si abans que arribin els SVO algú ha de marxar de l’explotació no podrà treure res del que hagi utilitzat dins de l’explotació (roba, sabates, estris, 
etc. i si ha de treure obligatòriament algun objecte: ulleres, mòbil, .... s’haurà de desinfectar prèviament. 

 

 Abans de sortir de l’explotació tot el personal i visites s’hauran de rentar perfectament les mans i dutxar si l’explotació disposa d’instal·lacions. També 
s’ha de desinfectar perfectament les soles de les sabates de carrer. 

 

 Si s’ha introduït algun vehicle dins l’explotació, abans de marxar s’haurà d’haver desinfectat perfectament tots els baixos del mateix. Aquest vehicle 
no podrà entrar en cap altra explotació fins que no s’hagi desinfectat perfectament tant per dins (maleter si s’ha introduït material, volant, pedals, 
alfombretes ) com per fora.  

 

 Cal seguir estrictament les instruccions d’ús indicades en el desinfectant, amb especial atenció a la seva dilució.  
 

 Les persones que hagin estat en aquesta granja no podran entrar a cap altra explotació porcina fins que no hagin passat 72 hores. 
 

 En el cas que els resultats de les proves analítiques descartin la malaltia, s’avisarà immediatament a tot el personal hagi tingut contacte amb 
l’explotació per aixecar les mesures. 

  


