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Autocontrols a les explotacions ramaderes
Medicaments veterinaris segons el tipus de tractament

 Tractaments individuals

 Tractaments col·lectius
 Tractaments via aigua de beguda
 Tractaments via pinso medicamentós
 Desparasitacions
 Vacunacions

Autocontrols a les explotacions ramaderes

1. Prevenció i control de la malaltia

1. PREVENCIÓ I CONTROL DE LA MALALTIA
A. Punts de control
 Aplicar mesures de bioseguretat i higiene a l’explotació: vestuaris i roba
pròpia, control de visites, retirada d’animals morts, buits sanitaris, programes
de neteja i desinfecció,...
 Complir amb les normes de benestar animal a les explotacions i en el
transport dels animals: instal·lacions correctes, condicions ambientals
adequades, densitat dels animals, correcte gestió de l'estrès a la granja i al
transport,...
 Millores en la gestió de l’explotació: compra i origen dels animals (evitar
multi origen o orígens desconeguts), pinso i aigua de qualitat, treballar amb
protocols i objectius establerts.
 Tenir un programa sanitari adaptat a cada explotació amb un veterinari
responsable que incorpori protocols per la prevenció de les malalties
infeccioses i el seu control, plans de salut específics per grups d’animals i
evitar els tractaments sistemàtics i de manera profilàctica. Programes de
control específics mitjançant vacunacions.

1. PREVENCIÓ I CONTROL DE LA MALALTIA
B. Documentació i registres
C. Plans de control AC

 PHE: Pla d’Higiene a les Explotacions ramaderes
 PBA: Pla de Benestar Animal

Autocontrols a les explotacions ramaderes

2. Diagnòstic i coneixement de la malaltia

2. DIAGNÒSTIC I CONEIXEMENT DE LA MALALTIA
A. Punts de control
Veterinari d’explotació


Coneixement dels animals i de l’historial sanitari de l’explotació



Coneixement de l'epidemiologia de les malalties que afecten als animals



Programes de control oficial. Vacunacions.



Diagnòstic de la malaltia. Inspecció in situ.



Observació de signes clínics



Presa de mostres: identificació del patogen

Veterinari

Ramader

Per aconseguir una sanitat animal òptima és essencial que entre el ramader i el
veterinari existeixi una comunicació fluida.
Preferiblement, aquesta comunicació haurà de ser regular y no només quan es
presentin els problemes.

2. DIAGNÒSTIC I CONEIXEMENT DE LA MALALTIA
B. Documentació i registres


Programa sanitari de l’explotació



Registre de mortalitats



Registre d’entrades i sortides dels animals



Registre de visites de l’explotació



Registre de vacunacions i proves dels programes de control oficial



Registre de tractaments veterinaris



Butlletes d’anàlisis*



Antibiogrames*



Dades epidemiològiques de la zona*

* En alguns casos

2. DIAGNÒSTIC I CONEIXEMENT DE LA MALALTIA
C. Plans de control AC


Controls específics per espècies



PMV: Pla de Medicaments Veterinaris.


Només en la prescripció d’alguns antibiòtics crítics.



Pla de control de la Colistina.
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3. Prescripció i recepta veterinària

3. PRESCRIPCIÓ I RECEPTA VETERINÀRIA
A. Punts de control – Veterinari d’explotació


Inspecció in situ



Antibiograma: sensibilitat als antibiòtics



Conèixer les dades epidemiològiques de la zona



Selecció del tractament: presa de decisions independent i evitar el
conflicte d’interessos



Prescripció veterinària





Prescripció ordinària



Prescripció excepcional



Prescripció de pinso medicamentós



Prescripció d’antibiòtics. Nova normativa europea.

Correcte complementació de la recepta veterinària.

3. PRESCRIPCIÓ I RECEPTA VETERINÀRIA
B. Documentació i registres


Receptes: original centre dispensador, còpia del veterinari i còpia del
ramader



Registre de tractaments veterinaris



Butlletes d’anàlisis*



Antibiogrames*



Dades epidemiològiques de la zona*



Transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries amb
antibiòtics

* En alguns casos

3. PRESCRIPCIÓ I RECEPTA VETERINÀRIA

3. PRESCRIPCIÓ I RECEPTA VETERINÀRIA
A. Punts de control - Ramaders


Adquisició de medicaments amb recepta veterinària



Aplicació dels medicaments d’acord a la recepta veterinària



Guardar les receptes ordenades durant 5 anys

B. Documentació i registres


Albarà de compra



Receptes veterinàries

3. PRESCRIPCIÓ I RECEPTA VETERINÀRIA
Justificació de la tinença de medicaments. Tots els medicaments presents
a l’explotació han d’estar emparats amb la recepta veterinària.
Centre dispensador

Farmaciola del veterinari

Fàbrica de pinsos

Les receptes sempre han han d’acompanyar el medicament. Des del centre dispensador a l’explotació
ramadera. Mai poden arribar més tard les receptes que els medicaments.

3. PRESCRIPCIÓ I RECEPTA VETERINÀRIA
Justificació de l’aplicació de medicaments veterinaris


Tot medicament aplicat als animals ha d’estar emparat per la corresponent
recepta veterinària.



La validesa de la recepta per a la dispensació i aplicació del tractament és de
30 dies. (90 dies en cas de tractaments crònics o periòdics --- Programa sanitari
de l’explotació. Els antibiòtics no entren en aquesta consideració)



Les receptes s’han de conservar durant 5 anys.
Bones pràctiques: revisió periòdica del dipòsit de medicaments de
l’explotació. Medicaments ordenats i receptes vigents. No tenir medicaments
caducats

3. PRESCRIPCIÓ I RECEPTA VETERINÀRIA
C. Plans de control AC
PMV: Pla de Medicaments Veterinaris.


PMV a establiments




PMV a veterinaris




Correcte prescripció / Contingut receptes (Veterinari)
Correcte prescripció / Contingut receptes (Veterinari)

PMV a explotacions ramaderes


Correcte prescripció / Contingut receptes (Veterinari)



Que hi hagi les receptes i que estiguin ordenades



Que no hi hagi receptes caducades



Concordança
Veterinaris



Que es conservin durant 5 anys

receptes

amb

el

Registre

de

Tractaments

Ús racional de medicaments veterinaris
Ramader





Bioseguretat i
higiene
Alimentació i
maneig adequats

Bones pràctiques de
gestió

Ramader

Veterinari


Programa sanitari



Diagnòstic de la
malaltia a la granja



Selecció del
tractament correcte



Adequada prescripció
del tractament
(recepta veterinària)



Complir amb les instruccions de
la prescripció veterinària
(recepta)



Complir amb les recomanacions
del veterinari a l’hora
d’administrar els medicaments



Mantenir al dia els registres de
tractaments veterinaris (registre
de tractaments veterinaris)
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4. Tinença de medicaments legal i ben conservats

4. MEDICAMENTS LEGALS I BEN CONSERVATS
Medicaments veterinaris elaborats industrialment
Article 25. Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties y ús racional dels medicaments i productes sanitaris
Article 4. Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el procediment d’autorització, registre i
farmacovigilància dels medicaments veterinaris fabricats industrialment.

Cap medicament veterinari fabricat industrialment, incloses les premescles
medicamentoses, es posarà al mercat sense la prèvia autorització de
comercialització atorgada per:
 L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitarios (AEMPS)
Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i farmacovigilància dels
medicaments veterinaris fabricats industrialment.

 L’Agència Europea de Medicaments – European Medicines Agency (EMA)
Reglament (CE) 726/2004, de 31 de març, pel qual s’estableixen procediments comunitaris per a l'autorització i
supervisió de medicaments d'ús humà i veterinari i pel qual es crea l'Agència Europea de Medicaments.

Registre de Medicaments Veterinaris de l’AEMPS

Medicaments veterinaris autoritzats el seu ús a Espanya

4. MEDICAMENTS LEGALS I BEN CONSERVATS
Registre de medicaments veterinaris (AEMPS)
https://sinaem4.agemed.es/consavetPub/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm

4. MEDICAMENTS LEGALS I BEN CONSERVATS

4. MEDICAMENTS LEGALS I BEN CONSERVATS
Tinença de medicaments legals i ben conservats
Medicaments legals

 Medicaments legals autoritzats per l’AEMPS o EMA
https://sinaem4.agemed.es/consavetPub/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm

 Medicaments conservats en l’envàs original. Mantenir sempre les etiquetes
dels productes

Bona conservació dels medicaments
 Els medicaments veterinaris s’han de conservar en un lloc segur, net, fresc,
sec i separat de la resta de productes (biocides, detergents, pinsos,...).
 Seguir les indicacions de conservació que indica l’etiqueta. Conservació en
nevera d’aquells medicaments que necessiten refrigeració.
Bones pràctiques: manteniment de la nevera. Revisar periòdicament que la temperatura és correcte.

4. MEDICAMENTS LEGALS I BEN CONSERVATS
Tinença de medicaments legals i ben conservats
Pinsos medicamentosos
 Pinsos medicamentosos ben identificats i separats de la resta de pinsos de
l’explotació.

Bones pràctiques: disposar de dues sitges de pinso, una pel pinso blanc i l’altre pel pinso
medicamentós

 Prohibició de tinença de premescles medicamentoses a l’explotació. Només
en el cas d’estar autoritzat segons el Reglament (CE) 183/2005 d’higiene
dels pinsos.

4. MEDICAMENTS LEGALS I BEN CONSERVATS
Tinença de medicaments legals i ben conservats
Dipòsits de medicaments a les explotacions ramaderes
 Només es poden tenir els medicaments necessaris per el tractament dels
animals presents a l’explotació i emparats per la recepta

 Prohibició de tenir dipòsits/farmacioles de medicaments a les explotacions
ramaderes
 Qui pot disposar d’aquests dipòsits/farmacioles és el veterinari, qui haurà de
comunicar al DAAM la tinença de farmaciola veterinària.

Obligacions dels ramaders
Tinença i ús de substàncies d’ús restringit
Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de control aplicables
a determinades substàncies i els seus residus en els animals vius i els seus productes



En la cria d’animals es poden utilitzar il·legalment substàncies d’efecte
anabolitzant, com les substàncies β-agonistes, estilbens i tireostàtics, per
estimular el creixement i la productivitat dels animals; en aquest sentit es va
aprovar la Directiva 96/22/CE, per la qual es va prohibir utilitzar determinades
substàncies d’efecte hormonal i tireostàtic i substàncies β-agonistes en la
cria d’animals.



No obstant això, aquesta directiva estableix la possibilitat d’autoritzar
l’administració de medicaments elaborats a base d’aquestes substàncies, amb
finalitats terapèutiques i zootècniques perfectament definides.

4. MEDICAMENTS LEGALS I BEN CONSERVATS
C. Plans de control AC
PMV: Pla de Medicaments Veterinaris.


PMV a explotacions ramaderes


Medicaments en l’envàs original



Medicaments etiquetats en castellà



Presència de productes sospitosos



Presència de medicaments caducats



Medicaments separats de la resta de productes



Medicaments ben conservats. Medicaments en refrigeració.



Pinsos medicamentosos identificats i separats



Albarans de compra. Control de proveïdors
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5. Aplicació correcta de medicaments veterinaris

5. APLICACIÓ CORRECTE DE MEDICAMENTS
Aplicació dels medicaments


Respectar les indicacions fixades pel veterinari / prospecte
Pauta de medicació:
Dosi, durada i via d’administració



Especial atenció pinsos medicamentosos i medicació a través de l’aigua de
beguda. Seguiment dels animals per controlar que mengen i beuen.

Bones pràctiques:

- Formació del personal: formació o qualificació del personal que administra tractaments.
- Tasques de manteniment: mantenir els dosificadors, dipòsits i conduccions en bon estat i
perfecte funcionament. Netejar bé després de cada tractament.



Tot tractament ha d’estar emparat per la prescripció veterinària i la recepta
vigent.

Autocontrols a les explotacions ramaderes

6. Temps d’espera

6. TEMPS D’ESPERA
 Coneixement del temps d’espera i aplicar-lo.
 Respectar el temps d’espera que diu la recepta.
 Separar els productes d’origen animal (llet)
 Temps espera
 Segons el prospecte
 Temps d’espera incrementat


Quan modifico dosi, durada o via d’administració



Quan utilitzo un medicament veterinari autoritzat per una
altra espècie: “Prescripció excepcional”
7 dies llet
7 dies ous
28 dies carn

6. TEMPS D’ESPERA
C. Plans de control AC
PMV: Pla de Medicaments Veterinaris i PIR: Pla d’Investigació de Residus




PMV a explotacions ramaderes


Que el ramader coneix el temps d’espera



Que identifica i/o separa els animals



Que es resptecte el temps d’espera abans d’enviar animals a
l’escorxador

Mesures cautelars


Prohibició de sortida d’animals a escorxador



28 dies mínim



Prèvia analítica



Mostreig a escorxador

Autocontrols a les explotacions ramaderes

7. Registre de Tractaments Veterinaris

7. REGISTRE DE TRACTAMENTS VETERINARIS
 Tenir i emplenar el registre de tractaments veterinaris aplicats
als animals
 De tots els tractaments aplicats als animals. Incloure també els tractaments
col·lectius (pinso i aigua), vacunacions i desparasitacions.
 Actualitzat
 Conservació durant 5 anys

 Part responsabilitat del veterinari / part responsabilitat del
ramader.
 Qualsevol format és vàlid, sempre i quan es registrin totes les
dades obligatòries.





Full engreixada
Receptes ampliades
Registre informàtic
Altres

7. REGISTRE DE TRACTAMENTS VETERINARIS
Dades Registre tractaments
 Part del veterinari
Receptes





Data tractament

Data prescripció
Pauta del tractament: dosi i durada del tractament
Temps d’espera

 Part del ramader
RTV




Data del tractament. O data d’inici i data de fi del tractament
Identificació dels animals tractats (individual o per lots)

Receptes





Nom comercial del medicament
Quantitat administrada (dosis)
Nom i adreça del proveïdor

En cap cas el RTV és el llistat de medicaments entregats per l’integrador/comercial/fàbrica de
pinsos ni les receptes ordenades i arxivades. En ambdós casos, el ramader ha d’afegir la
data d’aplicació i la identificació dels animals (individual o lot)

Identificació
individual

Lot o nau

7. REGISTRE DE TRACTAMENTS VETERINARIS
Dades Registre tractaments
 Identificació dels animals


Els tractaments aplicats en una explotació ramadera poden ser individuals a animals
concrets de l’explotació, o col·lectius, és a dir, a un grup d’animals o a tots els animals de
l’explotació. En tots els casos s’hauran d’identificar els animals que han estat tractats.



Tipus de tractaments:
 Tractaments col·lectius: hem d’identificar el lot d’animals tractats.
 Tractaments individuals:



Espècies amb identificació individual: en el RTV indicarem el cròtal de l’animal
Espècies sense identificació individual/engreixos: en el RTV hem d’ubicar els animals tractats en
un lot. Físicament separarem els animals tractats o els identificarem (spray, cròtal,...) per
identificar els animals tractats de la resta. En el cas que no es marquin o separin els animals
tractats, TOTS els animals del mateix lot hauran de respectar el temps d’espera més llarg dels
darrers tractaments rebuts.

Un lot seria aquell grup d’animals criats en les mateixes condicions, en un mateix
moment i en un lloc concret de l’explotació que es pugui identificar fàcilment. En el cas
d‘engreixos seria aquell grup d’animals entrats en una mateixa data o en un mateix
període. És el propi ramader qui ha d’identificar els lots de la seva explotació.
Exemples: número engreixada, data entrada, número de nau, número de correlina,
lloc,...

7. REGISTRE DE TRACTAMENTS VETERINARIS
Model Registre de Tractaments Veterinaris del DAAM

7. REGISTRE DE TRACTAMENTS VETERINARIS
C. Plans de control AC
PMV: Pla de Medicaments Veterinaris i PIR: Pla d’Investigació de Residus




PMV a explotacions ramaderes


Que hi ha el RTV



Que es conserva durant 5 anys



Que hi ha totes les dades obligatòries



De tots els tractaments: individuals i col·lectius, aplicats pel
veterinari o pel ramader,...



Concordança entre les receptes i el RTV

Mesures cautelars


Prohibició de sortida d’animals a escorxador



28 dies mínim



Prèvia analítica



Mostreig a escorxador

Autocontrols a les explotacions ramaderes

8. Gestió de Residus

8. GESTIÓ DE RESIDUS

Correcta gestió de residus


Correcta gestió de medicaments caducats, envasos, agulles i altre material.
Contracte amb un gestor de residus.

Obligacions dels ramaders

5. Emplenar la ICA (Informació de la Cadena Alimentària)
Per a cada partida d’animals enviats a escorxador
 Tractaments dels darrers 30 dies i temps d’espera.

En tots els positius del PIR per antibiòtics, en cap cas s’havia emplenat correctament la ICA

Medicament veterinari

Plans de controls
 Pla d’investigació de residus (PIR)
 Programa de control oficial de l’ús racional dels medicaments
veterinaris (PMV)

Actuacions de l’autoritat competent
 A Catalunya aquest programa està dividit en dos:
PLA D’INVESTIGACIÓ DE RESIDUS

PROGRAMA DE CONTROL DE L’ÚS RACIONAL
DELS MEDICAMENTS VETERINARIS

Magatzems de distribució

Centres dispensadors

Elaboradors autovacunes
14.000
Mostres

Veterinaris privats

Explotacions ramaderes

Explotacions ramaderes

Escorxadors i establiments
alimentaris

Avís amb termini

Actuacions de l’autoritat competent
IRREGULARITATS PMV EXPLOTACIONS RAMADERES

Expedient sancionador

PMV – Procediment sancionador
PROGRAMA DE CONTROLS DE L’US RACIONAL DELS MEDICAMENTS VETERINARIS

 Avis
És una advertència prèvia pel qual s’informa que s’ha detectat alguna irregularitat i la necessitat
de corregir-la o aplicar una mesura correctora. Normalment els avisos es fan en el moment de la
inspecció. En alguns casos es poden enviar a posteriori amb una notificació. Generalment es dóna
un termini per corregir la irregularitat. En el caso de no corregir-la o de reincidència s’inicia un
expedient sancionador.

 Advertència (Llei 8/2003, de sanitat animal)
Es una sanció mínima prevista y no comporta sanció econòmica. Únicament es pot aplicar en les
infraccions lleus. És una sanció i com a tal pot provocar reincidència.

 Mesures cautelars

(Llei 8/2003, de sanitat animal – Llei 29/2006, de garanties y ús racional
dels medicaments i productes sanitaris)

 Expedient sancionador

(Llei 8/2003, de sanitat animal – Llei 29/2006, de garanties y us
racional dels medicaments i productes sanitaris)
 Lleu

Multa de 600 a 3.000€ o advertiment

Multa hasta 30.000€

 Greu

Multa de 3.001 a 60.000€

Multa de 30.000€ a 90.000€

 Molt greu

Multa de 60.000 a 1.200.000€

Multa de 60.000€ a 1.000.000€

PMV – Procediment sancionador
PROGRAMA DE CONTROL DEL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Exemples d’irregularitats
Avís

Expedient sancionador
Ley 8/2003

Expediente sancionador
Ley 29/2006

 Medicaments caducats
 Medicaments dispersos al sol, mal
conservats
 Registre de tractaments veterinaris
no actualizat de poc
 Receptes caducades de
tractaments aplicats (30 días)
 Veterinari: falten algunes dades de
la recepta

LLEU
 Deficiencies en el Registre de
Tractaments Veterinaris (falten
dades, no està actualitzat, etc.)

LLEU
 No hi ha receptes veterinàries
 El veterinari no ha fixat
correctament el temps d’espera
 El veterinari no ha fet una
prescripció excepcional
 El veterinari no ha comunicat la
farmaciola veterinària

GREU
 No hi ha Registre de Tractaments
veterinarios
 No s’ha respectat el temps
d’espera
 Residus de medicaments (>LMR)

GREU
 Centro dispensador no autorizado*

MOLT GREU
 Tinença de productes il·legals
 Tractaments il·legals
 Residus de substàncias prohibides

MOLT GREU

