Programes sanitaris de
l’oví i cabrum
18 de juny de 2020

Programes

• Programa TB en cabres de llet: unes 85
explotacions han participat en el pla pilot
voluntari (actives en el pla pilot 2020: 71
explotacions)
• Pla d’inspecció de TB en ovelles de llet: 3
explotacions
• Programa Agalàxia contagiosa en oví i
cabrum: 10 explotacions
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1.Programa voluntari TB en cabres de llet: Pla Pilot
1. Antecedents
1.1. Els indicadors de la vigilància passiva establerts
des del 2009 van detectar un augment de brots
confirmats de tuberculosi en de explotacions de
cabres a Catalunya
1.2. Brots confirmats per la vigilància passiva
En el 66.6 % dels brots de tuberculosi es va haver
d’optar pel buidat sanitari com a mesura de
l’eradicació perquè les prevalences dins del ramat
eren de mitja superiors al 30%, arribant en algun cas
al 70%.
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1.Programa voluntari TB en cabres de llet: Pla Pilot
1. Antecedents
1.3. Reunions amb el sector de cabrum de llet durant
el 2011-2012:
El sector estava preocupat per no poder garantir la
qualificació sanitària del ramat als operadors
comercials de la llet, sobretot la venta de llet crua
per a formatges.
1.4. El DARP proposa incloure en l’Acord estratègic
2012-2015 per a la competitivitat de l’economia
catalana i la millora de l’ocupació l’objectiu d’eradicar
la tuberculosi del cabrum de llet a Catalunya
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1.Programa voluntari TB en cabres de llet: Pla Pilot
1. Antecedents
1.5. Elaboració del full de ruta per a l’objectiu de
controlar i lluitar contra la tuberculosi caprina:
Objectiu 1:eradicar la malaltia en les explotacions
de cabrum de llet (en aquest objectiu ja s’hi
estava treballant activament).
Objectiu 2: controlar i lluitar contra la malaltia en
les explotacions de cabrum de carn
(necessitàvem incloure aquest objectiu perquè
tenir un reservori disseminant la malaltia és un
perill pels bovins i per la fauna salvatge).
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1.Programa voluntari TB en cabres de llet: Pla Pilot
2. Resultats del Pla Pilot 2014-2019
QS tuberculosi ramats cabrum
de llet
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Nº Explot. % Explotacions
Nº Animals % Animals
T1
35
31,25%
12.255
44,62%
T3
68
60,71%
12.400
45,15%
T2
9
8,04%
2.400
8,74%
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TOTAL EXPLOTACIONS
112
100,00%
27.465
100,00%

2. Pla d’inspecció de TB en ovelles de llet: 3
explotacions
1. Antecedents
1.1. Els indicadors de la vigilància passiva establerts des
del 2009 no han detectat un problema de tuberculosi
en explotacions d’oví a Catalunya
1.2. El 2017 el DS exigeix als elaboradors de productes
amb llet crua d’ovella que per seguir elaborant els
seus productes han de complir amb el Reglament
(CE) 853/2004
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2. Pla d’inspecció de TB en ovelles de llet: 3
explotacions
1. Antecedents
1.3. S’estableix una moratòria pels elaboradors fins que el
DARP elabori el pla d’inspecció establert en el
Reglament esmentat
1.4. El DARP elabora el pla d’inspecció amb la
col·laboració del sector i del DS
1.5. A finals del 2019 el DARP estableix el pla d’inspecció
basat en la vigilància passiva del rebuig en els
escorxadors Catalans
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2. Pla d’inspecció de TB en ovelles de llet: 3
explotacions
2020
3 explotacions estan participant en el pla
d’inspecció
Encara no ha passat el temps suficient com per
a poder certificar les explotacions
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3. Programa Agalàxia contagiosa en oví i cabrum:
10 explotacions
1. Antecedents
1.1. El 2018 el MAPA aprova el programa voluntari de
control i eradicació de l’Agalàxia Contagiosa (AG)
1.2. El DARP publica en l’Ordre d’Ajuts a les ADS 2018
que les actuacions del programa sanitari d’AG poden
ser subvencionables, amb l’objectiu de millorar la
competitivitat de les explotacions Catalanes, donat
que les explotacions sembla que podran assolir
fàcilment aquesta qualificació.
1.3. Actualment hi ha 10 ramaders de cabrum de llet que
participen en el programa voluntari AG.
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3. Programa voluntari d’Agalàxia contagiosa en oví i
cabrum: 10 explotacions
2020

10 explotacions estan participant en el programa
voluntari de control i eradicació de l’AG
1 explotació reuneix els requisits per ser qualificada
d’OI d’AG (només pendent de resoldre)
3 explotacions són positives i el DARP ha signat un
conveni aquest 2020 amb especialistes de la malaltia
per tal que ens assessorin i facin formació a
veterinaris/àries i ramaders/res.
La resta d’explotacions estan netejant alguns animals
seropositius, i amb bon pronòstic per a ser
qualificades en poc temps
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Futur

Programa oficial de TBC en cabres
de llet
Reactivació ADS d’oví i cabrum
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