
 

ORDRE de 3 de juliol de 2001, per la qual es regula el moviment de bestiar porcí. 

L’Ordre de 28 de juny de 2001, per la qual es refonen les mesures per a la prevenció de la 
pesta porcina clàssica, preveu la possibilitat d’establir temporalment prohibicions i restriccions 
en el moviment de bestiar porcí, el seu semen, embrions i òvuls com a mesura per evitar la 
difusió de la pesta porcina clàssica. 

A l’Ordre de 28 de juny de 2001, per la qual es declara un nou focus de pesta porcina clàssica, 
s’estableixen noves zones de protecció i vigilància i es regula el moviment de bestiar porcí, s’hi 
establien els criteris per al moviment de bestiar porcí.  

Valorada la conveniència d’establir criteris diferents dels que preveu l’esmentada Ordre, i en ús 
de les atribucions que m’han estat conferides, 

Ordeno: 

Article 1 

La redacció de l’annex 4 de l’Ordre de 28 de juny de 2001, per la qual es declara un nou focus 
de pesta porcina clàssica, s’estableixen noves zones de protecció i vigilància i es regula el 
moviment de bestiar porcí, queda substituït per la redacció de l’annex 1 de la present 
disposició. 

Article 2 

La redacció de l’annex 5 de l’Ordre de 28 de juny de 2001, per la qual es declara un nou focus 
de pesta porcina clàssica, s’estableixen noves zones de protecció i vigilància i es regula el 
moviment de bestiar porcí, queda substituït per la redacció de l’annex 2 de la present 
disposició. 

Barcelona, 3 de juliol de 2001 

Josep Grau i Seris 

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

Annex 1 

"Annex 4 

"Criteris a seguir per al moviment de bestiar porcí a les comarques gironines 

"1) El bestiar porcí que es traslladi ha d’haver romàs a l’explotació 30 dies o des del seu 
naixement si tenen menys de 30 dies. 

"2) Els animals han de ser transportats directament a l’explotació o l’escorxador de destinació. 
El cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal pot autoritzar que en el trasllat a 
l’escorxador de truges de rebuig, passin per un centre de reagrupament de truges de rebuig. 

"3) Es prohibeix el trasllat de bestiar porcí per a vida amb destinació a explotacions ubicades a 
les comarques barcelonines, tarragonines i lleidatanes. Excepcionalment el cap de la Secció de 
Ramaderia i Sanitat Animal podrà autoritzar la sortida de bestiar amb destinació a explotacions 
ubicades en comarques limítrofes no gironines.  

"4) Cal autorització prèvia dels serveis veterinaris oficials per poder entrar animals a les 
explotacions porcines. 



"5) S’autoritzarà l’entrada de bestiar porcí a les explotacions d’engreix i a les de transició de 
garrins, si es compleixen, com a mínim, els requisits següents: 

"a) La nau (edifici independent) està buida.  

"b) Està neta i desinfectada. 

"c) Els animals procedeixen d’una o diverses explotacions. Si la procedència dels animals és 
una única explotació es permetrà l’entrada d’animals i no s’exigirà el requisit que estableix 
l’apartat a). 

"6) Està permès el moviment de semen porcí, embrions i òvuls porcins." 

Annex 2  

"Annex 5 

"Criteris a seguir per al moviment de bestiar porcí a les comarques barcelonines i a les zones 
del territori de Tarragona i de Lleida no incloses en zones de protecció o vigilància 

"1) El bestiar porcí que es traslladi ha d’haver romàs a l’explotació 30 dies o des del seu 
naixement si tenen menys de 30 dies. 

"2) Els animals han de ser transportats directament a l’explotació o l’escorxador de destinació. 
El cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal pot autoritzar que en el trasllat a 
l’escorxador de truges de rebuig, passin per un centre de reagrupament de truges de rebuig. 

"3) Cal autorització prèvia dels serveis veterinaris oficials per poder entrar animals a les 
explotacions porcines. No s’autoritzarà l’entrada de bestiar porcí procedent d’explotacions de 
diferent àmbit territorial. Excepcionalment el cap de la Secció de 
Ramaderia i Sanitat Animal podrà autoritzar l’entrada de bestiar procedent d’explotacions 
ubicades en comarques limítrofes de diferent àmbit territorial. 

"4) S’autoritzarà l’entrada de bestiar porcí a les explotacions d’engreix i a les de transició de 
garrins, si es compleixen, com a mínim, els requisits següents: 

"a) La nau (edifici independent) està buida. 

"b) Està neta i desinfectada. 

"c) L’explotació s’ha de nodrir d’una única explotació llevat que totes les explotacions 
subministradores de garrins estiguin ubicades a la mateixa comarca o en comarques limítrofes 
del mateix o diferent àmbit territorial. Si la procedència dels animals és una única explotació es 
permetrà l’entrada d’animals i no s’exigirà el requisit que estableix l’apartat a). 

"5) L’explotació productora de garrins ha d’efectuar totes les sortides en un mateix dia i no 
podrà tornar a treure garrins fins transcorreguts 15 dies de l’anterior sortida. 

"6) Està permès el moviment de semen porcí, embrions i òvuls porcins." 
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