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Comunicació als avicultors 

Circular Tècnica · Afectacions per la influença aviària 

 
Març 2017 
 

Afectacions de les formes i sistemes de cria comercials de 
les aus en relació als brots d'influença aviària 
 

 
Atesa l’evolució de la situació de la 
influença aviària (IA), us informem que la 
Direcció General d‘Agricultura i Ramaderia 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) ha comunicat 
al Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) que accepta 
temporalment el confinament voluntari de 
les aus a tot el territori català com a 
mesura de prevenció davant d’aquesta 
malaltia en aquelles explotacions no 
subjectes a l’obligació de confinar-les i 
que produeixen en sistemes de cria amb 
sortida a l’aire lliure, campers i ecològics. 

 
S’adjunta la instrucció de la Subdirecció General de Ramaderia sobre l’afectació del 
confinament, ja sigui obligatori en els municipis inclosos en les zones d'especial risc, així com 
en els municipis ubicats en les zones de restricció de catalunya on s’estan detectant sospites o 
confirmació de focus d’influença, ja sigui voluntari pel que fa a la certificació de la forma de 
cria. 
 
Així mateix us informem que tota la informació disponible respecte la influència aviària (la 
delimitació de zones de protecció i vigilància, les mesures generals i específiques a aplicar i les 
normes de bioseguretat) es troba disponible al web del Departament: 
 
 Informació sobre la influença aviària (web DARP) 
 
En aquest enllaç es pot consultar la llista de municipis inclosos en les zones de protecció i 
vigilància establertes amb motiu de la influença aviària H5N8. 
 
IMPORTANT: us recordem que cal realitzar totes les mesures que s'hi detallen. Entre elles, 
destaquem que queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure dels municipis inclosos 
dins les zones de protecció i vigilància, per tant és obligatori tancar-los sense accés a patis 
fins a nou avís.  
 
Cal remarcar que els municipis inclosos dins del llistat de zones d’especial risc del comunicat emès 
en data 2 de desembre 2016 i que no figuren en els llistats actuals de zones de protecció i 
vigilància cal que continuïn mantenint les mesures que s’hi detallaven (veure comunicat adjunt). 
 
Les mesures de protecció i vigilància es mantindran fins que el DARP ho determini, en funció de 
l’evolució de la situació dels diferents focus. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/sanitat-animal/dar_programes_sanitaris_aviram/dar_influenca_aviaria/dar_situacio_actual/dar_situacio_catalunya/
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Per altra banda, tal i com es detalla a la instrucció, els avicultors inscrits en el Registre d’operadors 
ecològics que disposen de granges ubicades fora dels municipis afectats i que per motius de 
prevenció i seguretat desitgen confinar les aus a l’interior dels edificis, previ al tancament, cal que 
comuniquin per escrit aquest fet a la corresponent Oficina comarcal del DARP. 
 
Recordem que totes les explotacions ecològiques que hagin confinat les aus dins de les 
instal·lacions han de complir amb allò establert a l’article 14.7 del Reglament (CE) 889/2008. 
Concretament, les aus tindran accés en tot moment a quantitats suficients de farratges ecològics 
basts i d’altres materials adequats per a satisfer les seves necessitats etològiques. 
 
 
Documentació relacionada: 
 
 Instrucció sobre l’afectació de les formes i sistemes de cria comercials de les aus en relació als 
brots d’influença aviària –Subdirecció General de Ramaderia– [PDF] 
 
Informació relacionada: 
 
 Comunicació de focus d'IAAP H5N8 en aus de corral a França. Aplicació mesures Ordre 
APA/2442/2006 (5 de desembre de 2016) 
 
 
 
2 de març de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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