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Comunicació als avicultors 

Circular Tècnica · Aixecament de les mesures de bioseguretat –Influença aviària–  

 
Maig 2017 
 

Aixecament de l'aplicació de mesures de l'Ordre 
APA/2442/2006 –Influença aviària–  
 

 
El passat 2 de març de 2017, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) va 
realitzar un comunicat mitjançant el qual s’informava que, atesa l’evolució de la situació de la 
influença aviària (IA), la Direcció General d‘Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va acceptar 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. 
 
Es va adjuntar una instrucció de la Subdirecció General de Ramaderia del DARP sobre 
l’afectació del confinament, on es deixava clar que les aus de corral criades sota els criteris de 
producció ecològica no veurien modificada la seva categorització ni des del punt de vista comercial 
ni del Registre d’explotacions ramaderes, ja fos pel confinament 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’estaven detectant sospites o confirmació de focus d’influença, o ja fos pel 
confinament voluntari.   
 
Ahir dilluns 22 de maig, la Direcció General d‘Agricultura i Ramaderia del DARP va 
comunicar al CCPAE que s’autoritza novament la cria d’aus de corral a l’aire lliure i, per 
tant, la instrucció enviada el 2 de març queda sense afectes. 
 
Aquest fet implica que les explotacions ecològiques ja no poden confinar voluntàriament les 
aus i en cas de fer-ho suposarà un incompliment de la normativa de producció ecològica. 
 
No obstant això, des de la  Direcció General d‘Agricultura i Ramaderia del DARP també han afegit 
al comunicat que és important mantenir, en la mesura del possible, totes aquelles mesures que 
evitin el contacte entre les aus de corral i les aus salvatges, entre les quals destaca el 
manteniment de l’aigua de beguda i el menjar fora de l’abast de les aus salvatges. 
 
 
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) 

http://www.ccpae.org/docs/circulars_tecniques/201703-comunicacio-operadors-avicultors-afectacio-formes-cria-avicoles-influenca-aviaria-instruccio-tecnica.pdf
http://www.ccpae.org/docs/circulars_tecniques/201703-comunicacio-operadors-avicultors-afectacio-formes-cria-avicoles-influenca-aviaria-instruccio-tecnica.pdf
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1019&lang=ca_ES
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1019&lang=ca_ES
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 Informació sobre la influença aviària (web DARP) 
 
 
 
23 de maig de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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