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Annex 1 

 
  

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CON TRACTE PER A LA 

REALITZACIÓ DE DETERMINADES ANÀLISIS DE LES MOSTRES  PRESES EN EL MARC 
DEL PROGRAMA DE VIGILÀNCIA SEROLÒGICA DEL PORCÍ 

 
 

1. Objecte del contracte 
 
L’objecte és la realització de certes anàlisis de les mostres preses en el marc del programa de 
vigilància serològica del porcí i inclourà les tasques necessàries des de l’entrada de la mostra al 
laboratori fins a la comunicació dels resultats corresponents. 
 
Les determinacions a efectuar són les especificades a l’apartat 2.2 d’aquest document amb les 
següents tècniques: 
 

- Tècnica ELISA: Aujeszky gE, Aujeszky gB, MVP, PPC, PPA i brucel·losi. 
- Tècnica immunoblotting: PPA 
- Tècnica rosa de bengala: brucel·losi 
- Tècnica fixació del complement: brucel·losi 

 
El pressupost màxim del contracte previst en el plec de clàusules administratives particulars de 
l’expedient inclou les repeticions dels anàlisis que facin falta a partir de la mateixa mostra fins a 
aconseguir un resultat fiable i qualsevulla altra despesa que calgui per a l’execució del 
contracte. 
 
 

2. Especificacions tècniques 
 

2.1. Entrada de mostres al laboratori 
 
El laboratori haurà d’estar acreditat per la norma ISO 17025 en les tècniques analítiques 
següents: Aujeszky gE, Aujeszky gB, MVP, PPC, PPA i brucel·losi per a totes les tècniques 
descrites a l’apartat 1. 
 
El laboratori haurà de gestionar adequadament les dades de la sol·licitud d’anàlisis que es 
presentin amb les mostres a analitzar. 
 
La sol·licitud d’anàlisi contindrà les següents dades: titular de l’explotació, municipi i comarca de 
l’explotació, marca oficial, ADS a la qual pertany, data de la presa de mostres, motiu d’anàlisi de 
la tramesa de mostres segons el tipus d’explotació, la qualificació sanitària, cens de l’explotació,  
l’analítica sol·licitada i nombre de mostres objecte d’anàlisi. A més, per a cada mostra cal fer 
constar: número d’ordre del tub, el número de cròtal o de identificació de l’animal, la seva 
aptitud i el número de parts de l’animal. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2.2. Anàlisi de les mostres 
 
S’analitzaran les mostres per les següents malalties i/o tipus de control: 
 

1. Detecció de la presència d’anticossos enfront la gB del virus de la malaltia d’Aujeszky 
amb la tècnica ELISA de forma aleatòria en un percentatge determinat dels animals 
d’engreix (explotacions de producció i explotacions d’engreix) i de reposició. 

 
2. Detecció de la presència d’anticossos enfront la gB del virus de la malaltia d’Aujeszky 

amb la tècnica ELISA de forma dirigida a les explotacions de reproducció, centres de 
recollida de material genètic i explotacions de producció que el Servei de Prevenció en 
Salut Animal determini, com a mesura de control de la vacunació i complementària a un 
programa d’inspeccions a granja. 

 
3. Detecció de la presència d’anticossos enfront la Pesta Porcina Clàssica de forma 

aleatòria a explotacions de reproducció i de producció com a vigilància sanitària. 
 

4. Detecció de la presència d’anticossos enfront la Pesta Porcina Africana de forma 
aleatòria a explotacions de reproducció i de producció com a vigilància sanitària. 
 

5. Realització de controls de forma dirigida davant de sospites de Malaltia d’Aujeszky, 
MVP, Brucel·losi, PPC, PPA o sospita de vacunació incorrecte enfront la Malaltia 
d’Aujeszky. 
 

6. Detecció de la presència d’anticossos enfront la gE del virus de la Malaltia d’Aujeszky, 
MVP, PPC, PPA i brucel·losi en mostres de porc senglar inclosos dins el Pla de 
Vigilància de la Fauna Salvatge a Catalunya. 
 

7. Qualsevol altra que en un moment determinat pugui encarregar la Subdirecció General 
de Ramaderia. 
 

 
2.3. Gestió interna i compliment de la norma ISO 17 .025 

 
Caldrà que en la gestió administrativa es compleixi en tots els casos l’establert al laboratori 
adjudicatari del concurs per la norma ISO 17.025 des de l’entrada de mostres fins a la 
comunicació dels resultats. 
 

2.4. Gestió administrativa i comunicació dels resul tats 
 
Caldrà dur una gestió administrativa informatitzada que permeti efectuar la comunicació de 
resultats en la forma i terminis establerts. Sense perjudici del que estigui establert per a la 
norma ISO 17.025, els resultats es trametran al Servei de Prevenció en Salut Animal (SPSA) en 
el format digital establert per aquest Servei. 
 
Les dades mínimes a comunicar seran les següents: comarca, marca oficial de l’explotació, 
número de registre del laboratori, data d’entrada al laboratori, data de sortida del laboratori, data 
de la presa de mostres, número d’ordre del tub, nombre de mostres, cròtal de l’animal, la seva 
aptitud, número de parts de l’animal, motiu d’anàlisi de la tramesa de mostres, ADS a la que 
pertany l’explotació, la seva qualificació sanitària i veterinari responsable de la presa i tramesa 
de mostres. En els cassos de porc senglar s’haurà d’especificar l’espècie. En tot cas, el SPSA 
pot demanar l’ampliació o modificació d’alguna dada amb la finalitat de millorar la comunicació 
dels resultats. 
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2.5. Termini entre l’entrada d les mostres i la com unicació dels resultats 
 
El termini màxim entre les entrades de les mostres al laboratori i la comunicació dels resultats 
s’estableix en 7 dies. D’aquest termini màxim se n’exceptuen les mostres que hagin obtingut un 
resultat dubtós i a les que calgui efectuar noves proves per a intentar confirmar o descartar la 
possible positivitat. En aquests casos caldrà la justificació documental establerta en la norma 
ISO que el DARP podrà demanar si s’escau. 
 

2.6. Recepció de mostres al laboratori 
 
L’horari d’entrada de mostres al laboratori serà des de les 7.00h fins a les 15.00h. 
 
 

3. Pagament 
 
Els pagaments quedaran condicionats a la correcta execució del present plec de prescripcions 
tècniques particulars i a la rebuda dels resultats de les anàlisis als seus destinataris i al SPSA. 
La tramesa de resultats haurà de ser efectuada per mitjans telemàtics tal i com especifiqui el 
SPSA. Aquest Servei també indicarà qui seran els destinataris dels resultats de les anàlisis. 
 
El pagament del contracte s’efectuarà bimensualment a l’empresa adjudicatària del contracte 
prèvia presentació dels justificants de les anàlisis efectuades on es detallarà el nombre 
d’anàlisis per cada determinació i el concepte especificat a l’apartat 2.2. i l’import resultant del 
període  corresponent. 
 
El SPSA comprovarà la idoneïtat de la justificació presentada. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Joaquim Xifra i Triadú 
Subdirector General de Ramaderia 

  
Barcelona, 30 de setembre de 2016 
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