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El porc vietnamita  és una raça domèstica descendent del porc senglar 
(Sus scrofa). En un primer moment, junt amb d’altres races de mini-porcs, 
es van utilitzar amb finalitats científiques, però posteriorment es van 
popularitzar com a mascotes.  

Com a mascotes son animals que poden donar problemes degut, entre 
d’altres, a la seva agressivitat, especialment si son mantinguts en 
instal·lacions inadequades on difícilment poden cobrir les seves 
necessitats fisiològiques i etològiques. Això ha provocat que sigui una de 
les espècies de mascotes que més s’abandonen ocasionant greus 
impactes per la seva capacitat d’hibridació amb el porc senglar, produint 
problemes ecològics, increment de cries per camada i de la població així 
com els danys a cultius, a la ramaderia, i els riscos sanitaris i d’accidents 
de trànsit associats1.   

Degut al seu impacte ecològic, econòmic i el risc associat, la Generalitat de 
Catalunya va sol·licitar, l’any 2012, la seva catalogació com a invasora a 
nivell estatal. La fitxa tècnica justificativa elaborada pel Ministeri2 recomana 
també la seva inclusió en el catàleg estatal d’espècies exòtiques invasores 
per l’alliberament d’exemplars per part de particulars, degut principalment a 
comportaments agressius, i la posterior hibridació amb el porc senglar i els 
problemes derivats de la seva presència en el medi natural.  

Situació a Catalunya 

El principal estudi realitzat per valorar la situació del porc vietnamita a 
Catalunya, com a mascota i en el medi natural, és fruit de l’encàrrec 
realitzat per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a 
la Fundació Daina per la defensa dels animals i la natura l’any 20173. 

En breu, les principals conclusions de l’estudi són: 

- Mascotes amb més risc d’abandonament. Problemàtica creixent. 
- Més presència en regions metropolitanes i costaneres.  

                                                           
1
 Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegética. 2017-2018. DARP. 56 pp. 

2
 Ficha técnica justificativa Sus scrofa var. domestica raza Vietnamita. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient. 2 pp. 
3
 Avaluació de la distribució i característiques del porc vietnamita i de les seves hibridacions a Catalunya 

2016-2017. Fundació Daina per la defensa dels animals i la natura. 2017. 53 pp.  
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- Dificultat per realitzar un cens de l’espècie degut a l’elevat número 
d’exemplars assilvestrat i per no disposar d’informació precisa 
sobre exemplars en captivitat. 

- Dels 1662 porcs vietnamites o híbrids censats, 981 es mantenien 
en captivitat (nuclis zoològics, protectores i particulars) i la resta, 
681 animals, son exemplars detectats en el medi natural. Els 
percentatges per demarcacions son els següents: 

 

 
Demarcació 

 

% d’animals en 
captivitat (n= 981) 

% d’animals en el 
medi natural (n=681) 

% del total d’exemplars 
censats (n=1662) 

Barcelona 50% 59% 54% 

Girona 14% 14% 14% 

Tarragona 11% 9% 10% 

Catalunya Central 13% 5% 9% 

Lleida 6% 10% 8% 

Terres de l’Ebre 6% 3% 5% 

 

Actualment, a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) del 
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya hi ha censats un total de 154 
exemplars, distribuïts entre Barcelona (n=109), Tarragona (n=19), Girona 
(n=17) i Lleida (n= 9).  

En el registre oficial d’animals de companyia (ANICOM) del Departament 
de Territori i Sostenibilitat (DTES) figuren actualment 104 porcs 
vietnamites, 18 a Barcelona, 85 a Tarragona i un animal de Lleida.  

Situació legal 

El Reial Decret 216/2019, de 29 de març, pel qual s’aprova la llista 
d’espècies exòtiques invasores preocupants per la regió ultraperifèrica de 
les illes Canàries i per la qual es modifica el Reial Decret 630/2013, de 2 
d’agost, pel qual es regula del Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores incorpora el porc vietnamita (Sus scrofa var. Domestica raça 
vietnamita) al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.  

La catalogació com a espècie invasora comporta la prohibició genèrica 
de la seva possessió, transport, tràfic i comerç d’ exemplars vius, 
inclòs el comerç exterior . Aquestes prohibicions poden quedar sense 
efecte, prèvia autorització administrativa de les autoritats competents per 
raons d’investigació, salut o seguretat de les persones, o amb finalitats de 
control o erradicació, en el marc d’estratègies, plans i campanyes que, a tal 
efecte, s’aprovin.  
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Així mateix, segons la disposició transitòria quarta del Reial Decret 
630/2013, els exemplars en possessió de particulars o en parcs zoològics 
adquirits amb anterioritat a la seva catalogació com a espècie invasora (31 
de març de 2019, en el cas del porc vietnamita) poden ser mantinguts però 
els/les propietaris/àries hauran d’informar de la seva possessió a les 
autoritats competents abans de l’1 de gener de 2022 mitjançant la 
signatura d’una declaració responsable i hauran d’informar amb caràcter 
immediat de l’alliberament accidental dels exemplars i no podran 
comercialitzar, reproduir ni cedir aquests exemplar s.   

A proposta de la Generalitat de Catalunya, el Real decret 216/2019, de 29 
de març, preveu, excepcionalment, que les administracions competents 
puguin autoritzar i habilitar centres de recollida i mante niment  amb 
instal·lacions i terrenys adequats pel seu correcte confinament i evitar el 
seu escapament, complint amb les obligacions sanitàries, 
d’esterilització i identificació.  

 

Àmbit competencial 

A diferència de la legislació de la Unió Europea relacionada amb les 
espècies exòtiques invasores4 on la llista d’espècies és més restrictiva i 
inclou espècies no presents en altres normatives, en el cas de la legislació 
de l’Estat espanyol, la llista d’espècies catalogades sovint es solapa entre 
diferents normes i organismes públics, el que dificulta la seva gestió i 
requereix la necessitat de coordinació.  

Segons el Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, correspon al Servei de Fauna i 
Flora de la Subdirecció general de Biodiversitat i Medi Natural de la 
Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del DTES 
elaborar, coordinar i aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les 
espècies invasores i mantenir el seu banc de dades.  

En el cas del porc vietnamita es necessari coordinar el Servei de Fauna i 
Flora (SFF) amb les actuacions i competències d’altres organismes públics 
com poden ser la Subdirecció de Ramaderia (Servei d’Ordenació 
Ramadera, Servei en Prevenció en Salut Animal), la Subdirecció general 
d’activitats cinegètiques i pesca continental (Servei d’Activitats 
Cinegètiques) i la Direcció general dels Agents Rurals del DARP, la Secció 

                                                           
4
 Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la 

prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores. 
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de Protecció dels Animals de Companyia del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (registre ANICOM, registre de centres de cria, subministrador 
i usuaris d’animals utilitzats en experimentació), els Serveis Territorials del 
DTES (Registre de nuclis zoològics), els Ajuntaments (control i vigilància 
dels animals de companyia i dels nuclis zoològics amb animals de 
companyia), així com amb entitats de protecció animal.  

En qualsevol cas, el Servei de Fauna i Flora assumeix la coordinació del 
present Pla de Control del porc vietnamita a Catalunya.    

Anàlisi de les vies d’entrada 

La principal via d’entrada és l’abandonament d’animals adquirits com a 
mascotes. 

 

Estratègia a seguir 

Pla de gestió de control , per limitar la presència de l’espècie en el medi 
natural i controlar els exemplars en captivitat. 
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Pla de control 

El present pla de control implica accions a desenvolupar en relació als 
porcs vietnamites en captivitat així com en el medi natural.  

1.- Animals en possessió de particulars abans del 31 de març de 2019 

Els propietaris de porcs vietnamites han de declarar la seva tinença al 
Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la signatura d’una 
declaració responsable segons el model normalitzat5. 

La declaració implica: 

- Necessitat d’avisar de forma urgent dels alliberaments accidentals 
d’aquests animals. 

- No comercialització, reproducció ni cessió dels animals.   
 

Els requisits actuals, a nivell de Catalunya, per poder-los inscriure en el 
registre són: 

- Esterilització dels exemplars. 
- Identificació mitjançant microxip. 
- Inscripció en el registre ANICOM6. 
- Vacunació d’Aujeszky. 
- Prohibició d’alimentar-los amb residus alimentaris, només se’ls pot 

alimentar amb pinso compost per motius sanitaris.  
 

- En el cas de posseir més de dos animals com a mínim una vegada 
s’hauran d’efectuar proves serològiques específiques davant determinades 
malalties. Actualment es sol·licita una serologia de la malaltia d'Aujeszky 
(gE), brucel·losi porcina, pesta porcina africana (PPA) i pesta porcina 
clàssica (PPC). Les mostres seran analitzades pel Laboratori de Sanitat 
Animal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (LaSAC, DARP), 
de la Generalitat de Catalunya, prèvia extracció i tramesa per un/a 
veterinari/ària col·legiat/da i a sol·licitud de la persona propietària. El 
laboratori comunicarà tots els resultats i, en el cas d’obtenció de resultats 
positius, a més a més, ho haurà de fer via urgent al Servei de Prevenció en 
Salut Animal (SPSA) i al Servei de Fauna i Flora (SFF). 

 

                                                           
5
 El procediment i els formularis es poden consultar en el següent enllaç de tràmits de la Generalitat  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Declaracio-de-tinenca-de-noves-especies-incloses-al-

Cataleg-despecies-exotiques-invasores?category=75c244ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c  
6
 En el cas d’estar inscrits a l’AIAC, la Secció de Protecció dels Animals (DTES) els incorporarà directament a 

l’ANICOM. 
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- El SPSA comunicarà al Servei Territorial (ST) DARP corresponent els 
resultats obtinguts per tal que en cas de ser positius a alguna d’aquestes 
malalties el ST (DARP) emetrà resolució de sacrifici, que haurà de 
comunicar al SFF per tal que ho comuniqui al propietari/centre i es 
procedeixi al sacrifici de/ls animal/s afectats.  Les despeses originades del 
sacrifici i posterior recollida i eliminació del cadàver mitjançant empresa 
gestora aniran a càrrec del responsable/propietari del centre/animals.  
 

Un cop rebuda la declaració de tinença  normalitzada, signada i tots els 
justificants complementaris, es procedirà a incloure les dades a una base 
de dades per tal de controlar la ubicació d’aquests exemplars condicionada 
al seguiment del control sanitari dels animals que determini el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en referència al control 
sanitari de les malalties de seguiment obligatori. En aquesta base de dades 
s’identificarà clarament les coordenades d’ubicació del lloc on s’allotgen 
aquests animals. El DARP pot demanar les dades d’ubicació d’aquests 
animals a efectes de controls sanitaris.  

Aquella persona propietària i que no vulgui seguir mantenint la seva 
mascota es pot dirigir a entitats col·laboradores autoritzades, a centres 
habilitats autoritzats pel manteniment d’aquests exemplars o als Centres 
de Fauna del Departament de Territori i Sostenibilitat7. Això també afectaria 
els exemplars que llurs propietaris/posseïdors no puguin garantir les 
condicions de l’autorització o no es compleixin. 

 2.- Animals ensalvatgits o híbrids en el medi natural 

Actualment no hi ha un seguiment dels exemplars de porc vietnamita o els 
seus híbrids en el medi natural. La única informació disponible és la que es 
desprèn de l’estudi realitzat per la Fundació Daina. 

El control dels exemplars es realitza mitjançant la pràctica de la caça 
segons las Resolucions anuals que estableixi la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, actuacions dels Agents Rurals o 
campanyes específiques de control per part d’Ajuntaments o altres entitats 
amb diferents modalitats. En aquest marc, els Agents Rurals disposaran 
d’un encàrrec de servei per poder realitzar el control en qualsevol època de 
l’any per qüestions d’eficàcia i oportunitat.   

Aquest control es realitza mitjançant procediments que no causin dolor, 
angoixa o patiment evitables, sense comprometre l’eficàcia de les mesures 

                                                           
7
 En aquest supòsit, es realitzarà una cessió voluntària i acceptant per escrit que l’exemplar serà eutanasiat 

amb mètodes humanitaris. 
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de gestió. Es podrà fer servir arma de foc així com la captura o 
teleanestèsia i posterior eutanàsia. Es pot fer servir la bala captiva com a 
sistema d’atordiment autoritzat sempre que vagi acompanyat posteriorment 
del sagnat de l’animal o bé de la destrucció de l’encèfal amb vareta 
(pithing).  

La resolució anual per la qual es fixen les espècies objectes d’aprofitament 
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la 
temporada corresponent en tot el territori de Catalunya estableix que atesa 
la capacitat d'hibridació del porc vietnamita amb el senglar, la dificultat per 
a discernir-los durant l'acció de caça, la influència que això pot tenir en la 
prolificitat de l'espècie salvatge, els danys que també poden produir als 
conreus i a la ramaderia, el risc d'accidents de trànsit que representen i el 
fet que està esdevenint una espècie invasora, s'autoritza als caçadors la 
caça del porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids d'aquests amb el porc 
senglar, tant durant la temporada hàbil de caça com en l'exercici de les 
autoritzacions excepcionals per danys. 

3.- Animals localitzats en el medi urbà o periurbà, acostumats a la 
presència humana  

Segons el cas, aquests exemplars es poden considerar com animals 
ensalvatgits (apartat 2, control) o com animals de recent alliberament amb 
possibilitat de ser capturats i traslladats a un centre habilitat pel seu 
manteniment.   

El formulari específic d’autorització per realitzar controls de l’espècie es pot 
obtenir en el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Autoritzacio-pel-control-despecies-exotiques-invasores-i-la-seva-
tinenca-excepcional?category=75c244ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c. 

Els Ajuntaments, entitats o empreses, que vulguin realitzar treballs de 
control d’espècies exòtiques invasores presents en la normativa ha de 
sol·licitar-ho mitjançant aquest formulari específic.   

 

Centres Habilitats 

En la normativa estatal i europea relacionada amb les espècies exòtiques 
invasores s’esmenta la necessitat de disposar de centres autoritzats per 
rebre els animals en mans de particulars que no vulguin seguint mantenint-
los, tot garantint-ne el benestar.   
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A nivell de Catalunya per ser autoritzats com a Centre Habilitat  (codi 
autorització HREI) és necessari complir una sèrie de requisits: 

1.- Estar donat d’alta com a Nucli Zoològic com a centre de recollida o 
com a refugi i disposar de número REGA. Una explotació ramadera de 
producció i reproducció no es podrà autoritzar per acollir porcs 
vietnamites.   

2.- Disposar d’instal·lacions i terrenys adequats per l’espècie que 
impossibilitin la fugida dels exemplars o l’entrada d’altres animals des 
de l’exterior. 

3.- Disposar de tancament perimetral de manera que s’asseguri que no 
poden tenir contacte amb els animals de l’exterior (doble tanca o 
qualsevol altre sistema). 

4.- Disposar d’un pla de contingència amb instal·lacions per confinar els 
exemplars en casos d’alertes sanitàries8.   

5.- En els casos de HREI que vulguin disposar d’un número major de 25 
exemplars (com a conjunt de suids del nucli zoològic, no en relació 
només a porcs vietnamites), caldrà verificar les condicions d’ubicació 
respecte a altres explotacions o instal·lacions que puguin representar 
un risc higienicosanitari per part dels serveis veterinaris oficials de les 
territorials del DARP (Servei d’Ordenació Ramadera) d’acord amb el 
que estableix el Decret 40/2014, de 25 de març,  d’ordenació de les 
explotacions ramaderes. A aquests efectes, els Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat requeriran un informe de 
condicions d’ubicació del nucli zoològic a l’Oficina comarcal 
corresponent en el cas de sol·licitar mantenir més de 25 suids.    

Les inspeccions prèvies d’inscripció d’aquests Centres Habilitats al registre 
de nuclis zoològics les realitzarà els Serveis Territorials del Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb la col·laboració de l’Oficina comarcal del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació si es considera 
necessari per part dels Serveis Territorials del Departament de Territori i 
Sostenibilitat.  

Els controls sanitaris a càrrec d’aquests Centres Habilitats, seran 
supervisats pels Serveis Veterinaris Oficials de les Oficines Comarcals del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.   

                                                           
8
 Superfície de 0,40-0,55 m

2
 per animal amb pesos de 30 a 85 kg. Real Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, 

relatiu a les normes mínimes per la protecció dels porcs.  
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La persona titular de les instal·lacions ha de signar el model de declaració 
responsable del compliment del programa sanitari que substituirà el 
programa d’higiene i profilaxi del nucli zoològic per a aquests animals.  

Aquests centres, com a nuclis zoològics, no necessiten disposar d’un Pla 
de gestió de les dejeccions ramaderes9, però serà necessari realitzar una 
correcta gestió de les dejeccions i dels cadàvers.   

Amb la sol·licitud per part del Nucli Zoològic, el Servei de Fauna i Flora  
expedirà l’autorització administrativa on figurarà les condicions 
específiques així com el número màxim d’animals que poden mantenir. El 
Servei de Fauna i Flora comunicarà als Serveis Territorials del DTES i del 
DARP corresponents, l’esmentada autorització. 

Els Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat 
comunicaran la inscripció al Registre de nuclis zoològics a l’oficina 
comarcal corresponent per tal que inscriguin el nucli al REGA, facilitant a 
l’Oficina Comarcal totes les dades obligatòries per a la seva inscripció. 

Seguint les disposicions de la normativa, és obligatori que tots els 
animals d’aquests centres habilitats estiguin ester ilitzats 10 i 
identificats 11 així com seguir les directrius sanitàries que determini el 
Servei de Prevenció en Salut Animal (DARP) com són la vacunació 
d’Aujeszky i la realització de serologies sanitàries12 així com alimentar-los 
exclusivament amb pinso compost, quedant totalment prohibit alimentar 
aquests animals amb residus alimentaris.   

Si escau, els animals s’hauran de sotmetre a proves serològiques 
específiques davant determinades malalties a l’entrada al centre. 
Actualment es sol·licita una serologia de la malaltia d'Aujeszky (gE), 
brucel·losi porcina, pesta porcina africana (PPA) i pesta porcina clàssica 
(PPC). Les mostres seran analitzades pel Laboratori de Sanitat Animal del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (LaSAC, DARP), de la 
Generalitat de Catalunya, prèvia extracció i tramesa per un/a veterinari/ària 
col·legiat/da i a sol·licitud de la persona propietària. El laboratori 
comunicarà tots els resultats i, en el cas d’obtenció de resultats positius, a 

                                                           
9
 Art 33 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i 

d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que 

procedeixen de fonts agràries.  
10

 Excepcionalment, per motius sanitaris o d’edat documentats, es pot endarrerir la data d’esterilització. 
11 

Inscripció en el registre oficial d’animals de companyia ANICOM. 
12

 Actualment, control serològic de la malaltia d'Aujeszky (gE), brucel·losi porcina, pesta porcina africana 

(PPA) i pesta porcina clàssica (PPC). 
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més a més, ho haurà de fer via urgent al Servei de Prevenció en Salut 
Animal (SPSA) i al Servei de Fauna i Flora (SFF). 

El SPSA comunicarà al Servei Territorial (ST) DARP corresponent els 
resultats obtinguts per tal que en cas de ser positius a alguna d’aquestes 
malalties el ST emetrà resolució de sacrifici, que haurà de comunicar al 
SFF per tal que ho comuniqui al propietari/centre i es procedeixi al sacrifici 
de/ls anima/s afectats.  Les despeses originades del sacrifici i posterior 
recollida i eliminació del cadàver mitjançant empresa gestora aniran a 
càrrec del responsable/propietari del centre/animals.  

En el cas que el centre tingui alguna explotació porcina de tipus especial a 
menys de 2.000 metres caldrà que l’anàlisi dels animals enfront les 
anteriors malalties s’efectuï anualment.  

Al final de cada any, s’enviarà un resum de les actuacions a la bústia  
especiesinvasores.tes@gencat.cat , fent costar el codi d’autorització així 
com la informació derivada de les entrades, sortides i baixes amb els codis 
d’identificació així com qualsevol informació rellevant o que es sol·liciti des 
de l’Administració. 

A tots els efectes, els titulars dels centres habilitats seran els 
responsables dels animals presents en l’explotació i figuraran inscrits 
al registre ANICOM a nom seu. 

El Centre Habilitat podrà establir la formula, quotes, taxes etc.,  per  al 
manteniment, esterilització i altres despeses veterinàries de l’animal i quina 
part ha de carregar al propietari o no en el marc d’un procediment privat 
entre el Centre Habilitat i el propietari o entitat que vulgui dipositar els 
exemplars en el centre. Els exemplars destinats a un Centre Habilitat 
podran mantenir-se de forma provisional en instal·lacions de trànsit, per un 
període no superior a les quatre setmanes, amb finalitats de realitzar 
controls sanitaris i realització d’esterilitzacions. En aquest cas no podran 
estar en contacte amb altres animals domèstics o de producció. 

La persona titular del centre habilitat comunicarà al Servei de Fauna i Flora 
tots els moviments i identificació dels exemplars mitjançant l’adreça de 
correu electrònic específica especiesinvasores.tes@gencat.cat, no sent 
necessari la seva declaració de tinença específica. 

Els exemplars presents en els Centres Habilitats només podran anar a un 
altre centre habilitat o a particulars habilitats pel manteniment d’exemplars, 
segons el cas. 
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Particulars habilitats/des pel manteniment d’exempl ars 

Actualment hi ha una manca de centres habilitats autoritzats per la 
recollida i probablement les necessitats augmentin, especialment quan 
finalitzi el període de declaració de tinença (1 de gener de 2022). 

El DTES podrà autoritzar particulars pel manteniment d’exemplars amb la 
finalitat de donar suport als centres habilitats en el marc del present 
programa de control. Aquest particulars podran mantenir fins un màxim de 
dos exemplars  que sempre procediran d’un centre habilitat autoritzat i 
serà necessari continuar amb la vacunació d’Aujeszky anual (codi 
autorització PHREI), a més a més estaran obligats a d’alimentar-los 
exclusivament amb pinso compost, estant totalment prohibit donar residus 
alimentaris a aquests animals per motius sanitaris.  

A tots els efectes, les persones habilitades seran els/les responsables dels 
animals acollits i figuraran inscrits al registre ANICOM a nom seu. 

Les persones habilitades comunicaran al Servei de Fauna i Flora tots els 
moviments i identificació dels exemplars mitjançant l’adreça de correu 
electrònic específica especiesinvasores.tes@gencat.cat, no sent necessari 
la seva declaració de tinença específica. 

En el cas que els animals tornin a un Centre Habilitat s’hauran de tornar a 
realitzar analítiques serològiques. 
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Coordinació del programa de control 

Servei de Fauna i Flora 

Subdirecció general de Biodiversitat i Medi 

Natural 

Direcció General de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural 

 

Provença, 204 

Especiesinvasores.tes@gencat.cat 

  

 

- Coordinació general del programa. 

- Tramitar les autoritzacions relacionades amb el programa de control (declaració de 

tinença DT, centres habilitats en la recepció d’espècies invasores HREI i particulars 

habilitats PHREI, així com les relacionades amb les autoritzacions d’excepció 

prohibició invasores EPI. 

- Manteniment de la base de dades.  

- Seguiment dels exemplars presents en els centres habilitats i particulars habilitats. 

- Elaboració d’una memòria anual d’actuacions. 

 

 

Serveis Territorials del Departament de 

Territori i Sostenibilitat 

 

Barcelona: scbiodiversitatbcn.tes@gencat.cat 

Catalunya Central: ssttcc.tes@gencat.cat 

Girona: 

medinatural.generalitatgirona@gencat.cat 

Lleida:biodiversitatlleida.tes@gencat.cat  

Tarragona: biota.tes@gencat.cat  

Terres de l’Ebre: oma_ebre.tes@gencat.cat 

  

- Inspeccionar els nuclis zoològics interessat en ser HREI.  

- Enviar al Servei de Fauna i Flora informe valoratiu que inclogui la capacitat màxima 

que pot assumir el nucli zoològic. 

- Registrar, si escau, les instal·lacions de HREI al registre de nuclis zoològics després que 

el Servei de Fauna i Flora autoritzi el HREI.  

 

Secció de Protecció dels Animals de 

Companyia 

Direcció General de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural 

 

Provença, 204 

proteccioanimals.tes@gencat.cat 

 

 

- Coordinació del registre ANICOM. 

- Control de possibles exemplars utilitzats en el marc del RD 53/2013, d’1 de febrer, pel 

qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per la protecció dels animals 

utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, docència inclosa. 
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Servei d’Ordenació Ramadera 

Subdirecció General de Ramaderia 

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia 

 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 

08007 Barcelona 

Tf: 93 304 67 00 

 

 

- Seguiment de les inspeccions dels nuclis zoològics proposats com a HREI i 

subministrar el número REGA.  

- Valoració de les distàncies en la tramitació de l’autorització de centres HREI. 

- Col·laboració en les inspeccions que determinin la inscripció de les instal·lacions al 

registre de nuclis zoològics en el cas que els Serveis Territorials del DTES així ho 

sol·licitin. 

Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació  

Barcelona: ssttbarcelona.daam@gencat.cat 

Catalunya Central: ssttcatalunyacentral.daam@gencat.cat 

Girona: daam.generalitatgirona@gencat.cat 

Lleida: direcciossttlleida.daam@gencat.cat 

Tarragona: sstttarragona.daam@gencat.cat 

Terres de l’Ebre: ssttterresebre.daam@gencat.cat 

 

 

Servei de Prevenció en Salut Animal 

Subdirecció General de Ramaderia 

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia 

 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 

08007 Barcelona 

Tf: 93 304 67 00 

 

 

- Elaborar i actualitzar el programa sanitari adaptat per aquest tipus d’animal i centres 

habilitats 

- Gestió i procediment en casos de resultats positius. 

Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació  

Barcelona: ssttbarcelona.daam@gencat.cat 

Catalunya Central: ssttcatalunyacentral.daam@gencat.cat 

Girona: daam.generalitatgirona@gencat.cat 

Lleida: direcciossttlleida.daam@gencat.cat 

Tarragona: sstttarragona.daam@gencat.cat 

Terres de l’Ebre: ssttterresebre.daam@gencat.cat 
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Servei d’Activitats Cinegètiques 

Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques 

i Pesca Continental 

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i 

Gestió del Medi. 

 

 

Dr. Roux, 80 

08017 Barcelona 

Tf: 93 567 42 00 

 

 

- Recollida de dades dels porcs vietnamites caçats mitjançant el formulari de 

comunicacions de les estadístiques de caça. 

- Comunicació anual al SFF dels porcs vietnamites caçats durant la temporada hàbil de 

caça.  

 

 

Cos d’Agents Rurals 

Direcció General dels Agents Rurals 

 

 

Tf: 93 561 70 00 

 

 

- Seguiment de l’espècie en el medi natural 

- Actuacions específiques de control.   

 

 

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya 

Per a realitzar les actuacions d'identificació, esterilització i vacunació d'aquests animals,  us podeu 

adreçar als centres veterinaris de la vostra ciutat o bé al Col·legi Oficial de Veterinaris de la vostra 

província on us informaran dels centres veterinaris que poden realitzar aquestes actuacions. 

Les dades de contacte dels col·legis veterinaris són: 

 
Col·legi veterinari 

 
Telèfon Bústia de correu electrònic Lloc web 

Barcelona 93 211 24 66 covb@covb.cat www.covb.cat 

Girona 972 20 00 62 colvetgi@covgi.cat  www.covgi.cat 

Lleida 973 27 95 18 veterinaris@colvetlleida.org www.covll.cat 

Tarragona 977 211189 covt@covt.cat www.covt.cat 

 

Altres entitats autoritzades per realitzar actuacions de control de l’espècie en l’àmbit urbà o 

periurbà
13

: 

1.- Fundació per a l’Assessorament i l’Acció en Defensa dels Animals (FAADA)    www.faada.org 

                                                           
13

 Actualitzat a maig de 2020  
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Coordinació 

La Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural (SGBMN), 
responsable del Pla, designarà un/a Coordinador/a del Pla de gestió de 
control del porc vietnamita a Catalunya adscrit a la SGBMN i que 
desenvoluparà el pla. Seran tasques d’aquest/a coordinador/a: 

- Elaborar la proposta anual d’actuacions i expedients administratius 
de contractació i d’autoritzacions (control i tinença), si fos el cas. 

 
- Coordinar totes les actuacions sobre l’espècie que es realitzin a 

Catalunya així com les administracions implicades (DTES, DARP, 
CAR, ajuntaments afectats, ...). 

 
- Mantenir informat a totes les institucions relacionades amb el 

present Pla de Control de qualsevol aspecte rellevant relacionat 
amb l’espècie. 

 
- Elaborar propostes de notícies per les xarxes socials i per 

l’actualització de l’apartat de l’espècie de la web del DTES i difusió 
sobre l’obligació de declarar aquestes espècies per tots els mitjans  

 
- Elaborar una memòria anual, que haurà d’estar finalitzada, i lliurada 

a la SGBMN, abans de la finalització de l’any. 
 

 

 

 

 

Conformitat 

Ferran Miralles Sabadell 

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 

 

Signat electrònicament 
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