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RECOMANACIONS PER LA PREVENCIÓ DE LA PESTA PORCINA AFRICANA 

(PPA) 

 
Arran del la progressió de la PPA a diversos països de l’est d’Europa (Lituània, 
Polònia, Letònia, Estònia, Romania, República Txeca i Ucraïna) i la recent introducció 
de la malaltia a Hongria, es recomana  que s’extremin les mesures de prevenció per 
evitar la introducció de la malaltia a les explotacions porcines catalanes. Entre 
aquestes mesures s’inclou: 
 

 Extremar les mesures de bioseguretat a l’explotació: en especial la tanca 
perimetral que la delimita. Es recorda que aquesta ha de complir els 
requeriments establerts pel decret 40/2014, d’ordenació de les explotacions 
ramaderes i s’ha de mantenir en bones condicions. L’objectiu de la tanca és 
evitar l’entrada de fauna silvestre o altres animals a l’explotació. Una de les 
principals vies d’entrada de la PPA als països que han declarat focus de la 
malaltia en porcs domèstics, ha estat per contacte amb porc senglar, sobretot 
en explotacions amb nivells baixos de bioseguretat. 
 

 Assegurar la neteja i desinfecció dels vehicles que transporten animals de 
l’espècie porcina o altres especies, especialment si aquests provenen de 
països afectats per la PPA o en risc d’estar-ho. Assegurar també la neteja i 
desinfecció de vehicles, roba, objectes personals, etc. del personal, propietaris 
de l’explotació, familiars, etc. que hagin estat recentment en aquests països.  
 

 Evitar l’entrada a l’explotació de productes càrnics d’origen porcí procedents 
de països afectats per la PPA o en risc d’estar-ho.  
 

 Ramaders o personal de l’explotació que paral·lelament realitza activitats de 
caça, especialment a països infectats per la PPA o en risc d’estar-ho, 
intensifiquin les mesures de bioseguretat, evitant l’entrada a l’explotació de les 
peces de caça obtingudes i realitzant una correcta neteja i desinfecció de tot el 
material i utensilis usats per la cacera.  
 

 Comunicar de forma immediata a l’Oficina Comarcal corresponent en cas de 
detectar que els animals de l’espècie porcina presents a l’explotació tenen 
simptomatologia compatible amb la PPA. 

 

 Comunicar de forma immediata als agents rurals o a l’Oficina Comarcal 
corresponent, en cas d’identificar cadàvers de porc senglar a zones pròximes 
de l’explotació. 

 
Recordem que l’entrada de la Pesta Porcina Africana a les nostres explotacions, 
implicaria el tancament del comerç intracomunitari i internacional tant d’animals vius 
com de productes càrnics procedents de l’espècie porcina, el qual suposaria un 
impacte sòcio-econòmic de gran abast pel sector porcí del nostre país.  
 
Per aquest motiu, és essencial la implicació de totes les parts del sector i en especial 
dels responsables de les explotacions porcines a l’hora d’intensificar les mesures de 
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bioseguretat i vetllar per evitar la introducció de la malaltia mitjançant la implementació 
de bones pràctiques.    
 
 

  
Barcelona, 23 d’Agost de 2018, 
 
Servei de Prevenció en Salut Animal 
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