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Asociacións de Transportistas de Mercadorías de Galicia 

 
 
 
Bos días 
 
De acordo coa nosa conversa de días pasados remítolles información en relación coa Peste 
Porcina Africana (PPA), cuxo coñecemento polas persoas adicadas ao transporte de gando en 
particular e de calquera tipo de mercadoría en xeral, consideramos de interese desde la 
Conselleria do Medio Rural, autoridade competente autonómica en materia de sanidade animal. 
  
  
A Peste Porcina Africana é unha enfermidade vírica que non afecta ás persoas pero si a 
especies animais, en concreto ao gando porcino e ao xabaril principalmente.  É unha 
enfermidade altamente contaxiosa para os animais e con moita importancia tanto sanitaria, polo 
elevado número de animais que enferman ou morren tras a infección, como económica, debido a 
que a súa existencia nun determinado territorio implica restricións no comercio de animais vivos e 
produtos cárnicos derivados do porco. 
 
 
A situación da Peste Porcina Africana é altamente preocupante en toda a Unión Europea 
desde a aparición dos primeiros casos en 2014 nos países bálticos. Desde entón, a enfermidade 
continúa a súa lenta pero progresiva expansión en Europa, fundamentalmente vehículada a través 
das poboacións silvestres de xabarís,  estando a día de hoxe afectados os seguintes países: 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romanía, Hungría, República Checa, Bulgaria e Bélxica, 
presentando segundo os países, casos de enfermidade tanto en gando porcino doméstico como 
en poboacións silvestres de xabarís. 
 
O sector porcino en Galicia é un sector de enorme importancia no total da gandaría galega 
polo que ante as graves repercusións tanto sanitarias como comerciais desta enfermidade, que 
finalmente tradúcense en importantes repercusións económicas, fanse necesarias tarefas de 
información, divulgación e sensibilización de todos os actores relacionados, entre os que se 
inclúen, ademais das administracións competentes e os propios produtores e comercializadores 
de gando porcino, outros axentes como son os transportistas en xeral e especificamente os 
adicados ao transporte de gando.  
 
A importancia do sector do transporte en relación con esta enfermidade radica en que  ademais 
da fonte de contaxio por vía directa a través do comercio de gando porcino infectado, existe 
unha vía indirecta de introdución e difusión do virus, a través de produtos cárnicos de 
consumo humano de porco ou xabaril contaminados, que se non son eliminados 
adecuadamente impedindo o seu consumo por porcos ou xabarís, poden producir a aparición da 
enfermidade en calquera punto do noso territorio. 
 
En relación con esta vía indirecta de introdución a través de produtos de consumo humano, 
cobran especial importancia os transportes con orixe, destino ou tránsito nos países afectados 
que se indican arriba. Nestes supostos é altamente aconsellable non introducir estes produtos de 
consumo humano no noso territorio. 
 
 
Por todo o exposto agradecémoslles que difundan entre todos os seus transportistas 
asociados polas vías das que dispoñan, a documentación informativa que lles achegamos. 
Esta documentación, así como outra información de interese está tamén dispoñible na web da 
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Consellería do Medio Rural:  
http://mediorural.xunta.gal/areas/gandaria/sanidade_animal/peste_porcina_africana/. 
 
Específicamente no caso de transportistas de gando porcino, a Consellería do Medio Rural ten 
establecido medidas de reforzo preventivas da introdución desta enfermidade en Galicia, 
baseadas fundamentalmente na evitación ou diminución de realizar transportes de gando porcino 
procedentes dos citados países de risco así como extremar as condicións de limpeza e 
desinfección dos vehículos de transporte de gando tanto en orixe como en destino. Do contido 
destas medidas específicas, os transportistas interesados poden solicitar información aos servizos 
veterinarios oficiais dos Servizos de Gandaría provinciais, cuxos datos de contacto engado a 
continuación. 
 
  
Servizo de Gandaría da Coruña 
R/ Vicente Ferrer, 2 
15071  Coruña, A  (Coruña, A) 
Teléfono: 981184565 
Email: servizo.gandaria.a.coruna@xunta.gal 
 
  
Servizo de Gandaría de Lugo 
Ronda da Muralla, 70 
27071  Lugo  (Lugo) 
Teléfono: 982294533 
Email: ganderia.mediorural.lugo@xunta.gal 
 
  
Servizo de Gandaría de Ourense 
R/ Florentino L. Cuevillas, 4-6 baixo 
32071  Ourense  (Ourense) 
Teléfono: 988386514 
Email: mediorural.ourense@xunta.gal 
  
  
Servizo de Gandaría de Pontevedra 
Avda. Fernández Ladreda, 43 
36071  Pontevedra  (Pontevedra) 
Teléfono: 886206555 
Email: ganderia.pontevedra@xunta.gal 
 
  
Doulles as grazas anticipadas pola súa colaboración e quedo a súa disposición para calquera 
aclaración ou dúbida. 
 
Un saúdo. 
Asinado dixitalmente 

 
 
Jesús Javier Orejas Fernández 
Xefe do Servizo de Sanidade Animal 
Subdirección Xeral de Gandaría  - Consellería do Medio Rural 
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