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MESURES I INFORMACIONS GENERALS EN REFERÈNCIA AL 
CONTROL LLETER DE CATALUNYA CENTRE AUTONÒMIC DE 
CONTROL LLETER DE CATALUNYA 

 

Davant la limitació de la prestació de serveis sobrevinguda per les restriccions davant 
l'epidèmia del virus Covid-19, estem preparant la racionalització de les actuacions d’acord 
amb les mesures decretades a nivell de govern, es per això que s’informa de les mesures 
següents:  

S’ATURA EL CONTROL LLETER DE FORMA OBLIGATÒRIA DURANT EL PERIODE 
D’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PEL RD 463/2020. 

De tota manera, es podrà realitzar el control lleter de manera excepcional i voluntària per 
garantir la sanitat dels animals de la ramaderia (mamitis, cetosi, etc.)  i per fer el seguiment 
de la qualitat de la llet sempre i quan es signi un ACORD entre controlador, associació i titular 
de l’explotació ramadera i s’extremin les condicions de bioseguretat. 

S’haurà de fer arribar a la FEFRIC, per correu electrònic, una còpia de l’acord signat.  

La consideració de lactació acabada i vàlida permet dos controls nuls amb dades de 
producció i analítica sempre que no siguin en dos mesos consecutius. Per això es proposa el 
cessament de l'activitat de control lleter de manera temporal, mantenint el trànsit de les dades 
(parts, patologies, etc.) excepte els corresponents a les analítiques i a la quantitat en litres. 

Es prendran en cada cas les mesures següents. 

 

A NIVELL DE CONTROLADORS I VISITES A LES RAMADERIES 

En cas d’actuar a la granja: 

 Activar el protocol de Bioseguretat (document adjunt) que es va treballar a la darrera 
trobada de Controladors. Sobretot pel que fa a les Mesures de Bioseguretat 
perseguint dos objectius principals: protegir-vos de tot contagi i evitar la propagació de 
la pandèmia a través de personal propi al personal de les ramaderies amb les visites 
de granja a granja. 

 La transmissió es produeix principalment pel contacte directe amb les secrecions 
respiratòries d’una persona malalta, per exemple, a través de la tos o l’esternut. 
Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el 
seu nas, ulls o boca. Per això, és important tapar-se la boca amb mocadors d’un sol 
ús o amb la part anterior del colze en tossir i rentar-se les mans. Per tant, es 
recomana ús de mascareta o buf en cas de no disposar-ne, ulleres, guants, roba i 
calçat d’un sol ús. 



 Mantenir distància prudencial entre les persones de 1 a 2 metres. 

 Realitzar higiene freqüent de mans (rentat amb aigua i sabó o solucions a base 
d’alcohol). 

 Hidratar-se bé i tenir accés a aigua ja que l’ús de monos, mascaretes, etc. afavoreix la 

deshidratació en cas d’haver de treballar de manera continuada i al llarg d’hores. 

 Desinfectar el material que calgui treure de les ramaderies amb solucions alcohòliques 

com són les caixes i pots de mostres en la mesura que sigui possible; sempre 

valorant-ne la disponibilitat i prioritzar-les per la desinfecció de mans. 

 

ALTRE PERSONAL TÈCNIC 

En cas de no realitzar la visita a la granja i la presa de mostra, RECOMANEM continuar 
gestionant les dades de parts, eixugats, inseminacions i declaracions de naixement en tots 
els casos que sigui possible per fer possible el flux de dades. 

Activar en el cas que sigui possible el teletreball i gestionar al màxim possible les dades 
lligades al control lleter. 

En cas de desplaçar-se als centres de treball, prendre les recomanacions de bioseguretat 
generals i distància de seguretat entre el personal. 

Evitar totes les activitats que requereixen agrupar diferents persones en un mateix espai. 

 

FEFRIC i ALLIC 

El laboratori s’ha organitzat amb dos torns per minimitzar risc de contagi i poder continuar 
donant servei. 

La FEFRIC activa el teletreball i es prioritza l’ús del correu electrònic per resoldre les 
incidències. 

Activem un grup de whatsapp per responsables de les associacions, FEFRIC i ALLIC per 
mantenir una comunicació ràpida i fluida que ens permeti resoldre els imprevistos de manera 
efectiva i coordinar-nos de la millor manera possible segons el volum de feina. 

 

CONAFE I CONTROL LLETER EN ALTRES AUTONOMIES 

Les oficines de CONAFE queden clausurades i faran teletreball. La resta d’autonomies estan 
prenent mesures diverses segons els diferents territoris. 

Us demanem que actueu amb tranquil·litat i professionalitat sense generar alarma; adoptar 
les mesures esmentades i proporcionar la informació al personal de les ramaderies en cas 
que no en siguin coneixedors, sempre generant confiança. 
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PERCEPCIÓ DELS AJUTS PER LACTACIÓ ACABADA I VÀLIDA: 
 

 Una reducció de lactacions finalitzades i vàlides com a criteri per al repartiment de 
subvencions, òbviament no tindrà repercussió sobre el repartiment de les ajudes d'aquest any  
2020 ja que el mateix es realitza en funció de les lactacions finalitzades i vàlides de l'any 
2019. 

 Pel que fa a el càlcul l'any vinent, en funció de l'afectació del control lleter per l'estat 
d'alarma, es podria sospesar la utilització d'altres indicadors que permetessin que el 
repartiment sigui equitatiu, això es podrà valorar al llarg de l’any 2020. 

Des del punt de vista tècnic, el Reial Decret de control de rendiment lleter contempla les 
recomanacions de l'ICAR, però també pròpies, a les quals caldria sumar els filtres propis de 
cada programa de cria. I totes elles tenen com a objectiu garantir la qualitat dels dades. Així, 
els últims responsable d'assegurar la mateixa són els genetistes que els fan servir per fer les 
avaluacions genètiques, donant-se el cas en què és possible fer-les servir amb garanties 
sense que la lactació sigui finalitzada i vàlida a través de nous procediments d'anàlisi com el 
Test –Day (us de les dades de producció de llet del dia del control (PC)). Per tant, la recollida 
del màxim de dades possibles, encara que manquin els mostrejos, permetrà que cada 
associació i genetista puguin avaluar si les dades recollides durant aquest període són 
vàlides per a la incorporació a les seves avaluacions genètiques, i al mateix temps s'aprofitin 
per a la certificació de lactacions emprant totes les mesures de flexibilitat que permet la 
normativa (controls que falten per vacances, per exemple). 
 
En tot cas, depenent de l’evolució de la situació s’anirà revisant aquesta nota i adoptant les 
mesures oportunes. 
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