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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/414/2017, de 3 de març, per la qual es declara oficialment la influença aviària a Catalunya.
La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden
classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de
corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la
influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en
les aus.
La influença aviària altament patògena està causada per uns subtipus concrets d'influença: H5 i H7. Provoca
una malaltia de caràcter sistèmic i és extremadament contagiosa, amb una elevada mortalitat en 24 hores en
explotacions avícoles comercials, cosa que, per tant, pot influir de manera molt decisiva sobre la producció
d'aus i productes avícoles d'un territori o país. Per aquest motiu, es troba inclosa a la llista única de malaltes de
notificació obligatòria de l'OIE i a la llista de malalties de declaració obligatòria de la UE, i disposa d'unes
mesures específiques de lluita regulades pel Reial decret 445/2007, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen les
mesures de lluita contra la influença aviària.
S'han confirmat els resultats positius de les proves per a la detecció d'influença aviària, fetes pels laboratoris
nacionals de referència, d'una mostra corresponent a una cigonya trobada morta en els aiguamolls de
l'Empordà i de mostres d'ànecs procedents d'una explotació ubicada al terme municipal de Sant Gregori
(Girona). Per aquest motiu, cal procedir a la declaració oficial de la malaltia de la influença aviària a Catalunya,
i activar mesures que facilitin l'actuació urgent de l'Administració i de les explotacions afectades per aquests
focus, i d'altres que es puguin presentar.
Atesa la Directiva 2005/94/CE del Consell, de 20 de desembre de 2005, relativa a mesures comunitàries de
lluita contra la influença aviària i per la qual es deroga la Directiva 92/40/CEE, i el Reial decret 445/2007, de 3
d'abril, pel qual s'estableixen les mesures de lluita contra la influença aviària.
El Reial decret 526/2014, de 20 de juny, pel qual s'estableix la llista de les malalties dels animals de declaració
obligatòria i se'n regula la notificació, estableix que les autoritats competents realitzaran la declaració oficial de
les malalties dels animals que figuren a l'annex I i de les malalties emergents, i inclou la Influença aviar en la
llista de malalties de l'annex I.
A fi de garantir una major eficàcia i agilitat en la declaració dels focus que es detectin i en l'adopció de les
mesures, es considera convenient delegar la competència en aquesta matèria a favor de la persona titular de la
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
De conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

1. Declaració oficial de l'existència de la malaltia
Declarar oficialment l'existència de la malaltia influença aviària a Catalunya.

2. Delegació de competències
2.1 Delegar en la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia la competència per a la
declaració dels focus que es detectin i l'adopció de les mesures de lluita contra la influença aviària en les zones
de protecció, de vigilància i restringides.
2.2 La resolució que declari el focus i la relació de zones de protecció, de vigilància i les zones restringides
adjacents a aquestes i les mesures de prevenció i lluita contra la influença aviària s'ha de publicar a la pàgina
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web oficial del departament competent en matèria d'agricultura www.gencat.cat/agricultura.

3. Disposar la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. Aquesta resolució produeix efectes des del dia 20 de febrer de 2017.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes des de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8,
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 3 de març de 2017

Meritxell Serret i Aleu
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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