Control Sanitari d’Animals de l’espècie porcina que es
destinen al consum privat dins el terme municipal d’Inca
Campanya 2019-2020

MEMÒRIA

1.- Objecte i data de desenvolupament de la campanya
L’Ajuntament d’Inca, en compliment de la legislació vigent, durà a terme una Campanya de Control Sanitari
d’Animals de l’Espècie Porcina que es destinen al consum privat dins el terme municipal d’Inca.
L’objecte d’aquesta campanya és informar els propietaris de porcs que han de ser sacrificats per a consum
privat de l’obligatorietat de dur a terme una anàlisi de detecció de la triquinosi. La triquinosi és una malaltia
causada per la triquina que es pot transmetre als humans a partir d’aliments procedents de porcs que
contenen aquest paràsit.
La campanya es desenvoluparà entre el 7 de novembre de 2019 i el 30 de març de 2020, ambdós inclosos.
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2.- Difusió i organització de la campanya
L’Ajuntament farà difusió de l’objecte de la Campanya entre les persones a les quals va adreçada i les seves
dates de desenvolupament amb els mitjans que consideri més adients.
Les persones que duguin a terme el sacrifici d’animals de l’espècie porcina per destinar-los al consum privat
dins el terme municipal d’Inca es veuran obligades a realitzar l’anàlisi per a la detecció de la Trichinella que
sigui més adient per a la detecció del nemàtode a la carn fresca de tots aquests animals, segons el que
estableix el nou Reglament europeu (Reglament d'Execució (UE) 2015/1375 de la Comissió. de 10 d'agost de
2015, pel que s'estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines a la
carn). A tal efecte, el procediment a seguir serà el següent:
1. Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb un dels veterinaris col·laboradors de
la campanya. Per facilitar aquesta tasca, l’Ajuntament farà difusió, a través de la seva pàgina web, del
llistat de veterinaris col·laboradors i de les seves dades de contacte. La Policia Local d’Inca disposarà
de bosses amb precinte per a la recollida de les mostres que els interessats podran recollir
gratuïtament. Els interessats podran contactar amb l’Ajuntament en cas de qualsevol dubte relatiu a la
Campanya.
2. Les persones interessades hauran de lliurar les mostres en la forma, el temps i el lloc que el veterinari
col·laborador els indiqui. La mostra quedarà en poder d’aquest i correspondrà a la persona
interessada abonar el cost de l’anàlisi corresponent. Els honoraris professionals dels veterinaris
col·laboradors autoritzats seran els que corresponen als del lliure exercici de la professió.
3. El veterinari col·laborador identificarà la mostra, realitzarà l’anàlisi de la mostra en el termini de 2 dies
hàbils comptadors des del sacrifici de l’animal i emplenarà els documents que figuren a l’annex II i IIII
del Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de
l’espècie porcina que es destinen al consum privat.
4. Una vegada realitzada l’anàlisi, el veterinari col·laborador comunicarà a la persona interessada el seu
resultat i les mesures a prendre. En cas que el resultat sigui negatiu, el veterinari col·laborador
s’encarregarà de destruir les mostres restants, mentre que, si és positiu, ho haurà de comunicar al
Servei Veterinari Oficial (SVO), el qual procedirà a la immobilització i posterior destrucció de la carn i
derivats dels quals procedeixi la mostra. El cost de la destrucció de la carn i derivats que es declarin
no aptes anirà a càrrec de la persona interessada.
Una vegada finalitzada la campanya, l’Ajuntament donarà difusió dels seus principals resultats (nombre de
mostres analitzades i resulta, incidències trobades…) pels mitjans que consideri més adients.
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3. – Llistat de veterinaris col·laboradors dins la campanya 2019-2020
El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) recull tots el veterinaris que col·laboren en la
campanya 2019-2020. estarà disponible en la seva web oficial: http://www.covib.org . També estarà publicat a
la web de l’Ajuntament d’Inca: www.incaciutat.com
Llistat dels veterinaris col·laboradors de les Illes Balears per a la campanya 2019/2020

Nom

Llinatges

Municipi

Codi
Postal

Telèfon1

telèfon2

Fax

Adreça alectrònica

677481139

971133042

balemany@calvia.com

971299863

0

jlcrespi79@hotmail.com

BATISTE

ALEMANY
FEMENIA

CALVIA

7184

JUAN LUIS

CRESPI MONJO

PALMA DE
MALLORCA

7003

645855294

LAURA

GOMILA
MARQUES

PALMA DE
MALLORCA

7005

666402115

BARTOLOME

MATAS MIR

PALMA DE
MALLORCA

7005

617450479

871943447

871943447

ANDREU JOSEP

OLIVER RULLAN SOLLER

7100

653957370

971630710

0

andreuvet@gmail.com

FRANCISCA

ROSSELLO RIGO SANTANYI

7691

652258048

971161231

0

xisca20@hotmail.com

ANTONIO DE
PADUA

SANCHEZ
LLABRES

7010

629134197

971768164

0

antoszllabresveterinario@gmail.com

MARCO ANTONIO TREJOS ALVAREZ MURO

7440

871997034

678377246

0

matamcol@yahoo.com

MARGARITA

7350

662508907

0

0

margaritavachiano@gmail.com

PALMA DE
MALLORCA

VACHIANO PONS BINISSALEM

laura@veterinaris-montuiri.com
tolomatas@gmail.com
ssalimentaria@ono.com

Inca, 7 de novembre de 2019
La tècnica municipal de medi ambient
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