Valoració de les aportacions de la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de
decret sobre serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales
d'especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.

1.

Informació quantitativa sobre la participació:

Durant la fase propositiva de la consulta pública prèvia, feta en el període entre el 11 de gener i el
9 de febrer de 2022, s’han rebut vuit aportacions a través del portal Participa.gencat.cat:
-

2.

1 registrat per Appeal Agrifood, empresa gestora d’auxiliars oficials;
2 registrats per INDIRA;
1 registrat per veterinaris;
1 registrat per Jordi Pascual Collado;
1 registrat per Vetoficial;
1 registrat per SHAOIV;
1 registrat per la Federació Empresarial de Carns i Industries Càrnies (FECIC).

Informació qualitativa sobre la participació i valoració de les aportacions i propostes
efectuades:

De les vuit aportacions rebudes se n’identifiquen dues (2.1 i 2.7) que corresponen a organitzacions
que durant els anys anteriors han col·laborat en la seva implantació o bé han assumit i exercit la
gestió de les plantilles d’AOIV en escorxadors de Catalunya, mitjançant diverses fórmules de
contractació fetes pel Departament de Salut.
Els altres 6 participants es dedueixen a títol individual i com a professionals amb algun tipus de
vinculació amb la realitat actual en aquesta matèria (veterinaris d’escorxador o bé auxiliars que
hagin exercit com a tals).
A continuació es realitza una valoració de cadascuna de les aportacions:

2.1. Aportacions d’Appeal Agrifood
La millora i la modernització d'un decret del 2003, sempre és una bona notícia. Així i tot, el
canvi de model cap a les entitats autoritzades, ens genera 3 dubtes:
-

La independència del sistema, en funció de quin sigui el model contractual.
La disminució de l'eficàcia, no permetent l'intercanvi puntual d'efectius entre escorxadors.
La inseguretat jurídica que es pot generar respecte als traspassos d'AOIVs entre
empreses.
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Valoració
Tal com s’esmenta en els objectius que es volen assumir del document de la consulta pública
prèvia, l’elaboració del Projecte de decret enfortirà la competència efectiva i independència en la
prestació dels serveis que fan els auxiliars d’inspecció veterinaris de suport als veterinaris oficials
en les inspeccions ante mortem i post mortem.
Es valorarà en la redacció de l’articulat l’aplicació de mecanismes per enfortir l’eficàcia i l’eficiència
per evitar l’eventual inseguretat jurídica que es pugui generar respecte els traspassos d’AOIV entre
empreses.
El traspàs de personal entre entitats habilitades compta amb el seu propi marc regulador i es
valorarà si aquest aspecte ha de constar d’alguna forma específica en el text de l’articulat.

2.2 Aportacions d’INDIRA
Pel que fa a la formació dels AIOV, Crec hauria de ser una formació reglada com un curs
escolar, donada la importància de les tasques dels AIOV. L' avaluació de les pràctiques
que es realitzen a escorxador és freqüentment arbitrària sense exàmen o no s'avaluen
directament. Aquest tema hauria d'estar regulat, amb un examen pràctic objectiu que
valorés la persona realitzant les seves tasques.
Els AIOV haurien de rebre una formació continua un cop ja hi treballen. El control de les
seves tasques actualment es realitzat pel SVO dels escorxadors, crec que seria més
convenient que a més a més les seves tasques fossin auditades per un auditor extern.

Valoració
Tal com s’esmenta en la identificació de problemes del document de la consulta pública prèvia, el
Decret 138/2003, de 27 de maig, pel qual es regulen, entre d’altres, les condicions de formació del
personal de suport a la inspecció veterinària als escorxadors de Catalunya es troba àmpliament
superat i desplaçat en tot allò que el contradiu la normativa comunitària. Aquest és un dels motius
pels quals escau l’elaboració d’un nou Decret que permeti establir els requisits de formació
corresponents dels AOIV que preveuen els Reglaments comunitaris per la realització de les seves
tasques a fi que mantinguin un alt nivell i exerceixin adequadament les seves funcions i per tant,
que es garanteixi un alt nivell de protecció als consumidors, la salut animal i el benestar en els
animals. En aquest sentit, el Reglament delegat (UE) 2019/624 estableix, en el Capítol II de l’Annex
II, que únicament estaran autoritzades per realitzar les tasques d’auxiliar oficial les persones que
hagin rebut una formació i hagin aprovat un examen que s’ajusti als requisits exposats en el punt
5.
El Reglament delegat (UE) 2019/624 preveu, en el Capítol II de l’Annex II, que els AOIV rebin
formació continua un cop hagin estat habilitats. Per tant, s’inclourà en la redacció de l’articulat
aquest aspecte.
Es valorarà en la redacció de l’articulat que les tasques de les entitats prestadores de serveis dels
AOIV puguin ser supervisades, incloent en aquestes comprovacions, la tasca que fan els propis
AOIV.
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2.3 Aportacions de ‘veterinaris’
Haurà un registre d’entitats AOIV habilitades...però els AOIV passaran també habilitació?
Els AOIV actuals haurían de realitzar formació, nova avaluació i que el SVO formi part
d'aquesta avaluació. Si hi ha AOIV millor formats hauran menys veterinaris fent control
oficial? Amb aquest model hi ha risc que els AOIV siguin pro-empresa i el control oficial es
vegi afectat. També haurà tercers països que no els agradi que l’escorxador contracti
directament AOIV.

Valoració
El nou Decret establirà un sistema d’habilitació prèvia dels AOIV per part del departament
competent en matèria de salut, de la mateixa forma que es fa en l’actualitat. L’habilitació de les
entitats prestadores és l’element que actualment no existeix però que es preveu incloure en
l’articulat del nou decret i aquestes hauran de constar en un Registre públic
L’elaboració d’un nou Decret permetrà establir els requisits de formació corresponents dels AOIV
que preveuen els Reglaments comunitaris per la realització de les seves tasques a fi que
mantinguin un alt nivell i exerceixin adequadament les seves funcions i per tant, que es garanteixi
un alt nivell de protecció als consumidors, la salut animal i el benestar en els animals. En aquest
sentit, el Reglament delegat (UE) 2019/624 estableix, en el Capítol II de l’Annex II, que únicament
estaran autoritzades per realitzar les tasques d’auxiliar oficial les persones que hagin rebut una
formació i hagin aprovat un examen que s’ajusti als requisits exposats en el punt 5.
Els AOIV ja en exercici poden rebre formació complementària d’adequació a les noves exigències
legislatives que s’hagin produït, en forma de formació continuada, sense que això comporti nova
avaluació i habilitació. El nou decret haurà de preveure les circumstàncies d’adaptació al nou marc
normatiu per a aquelles entitats i persones que exerceixin o hagin exercit a l’empara del marc
normatiu anterior.
Determinades funcions pròpies del veterinari oficial podran ser dutes a terme pels AOIV, sota la
responsabilitat del veterinari oficial o sota la supervisió del veterinari oficial. No obstant, el veterinari
oficial continuarà essent responsable de les decisions adoptades arran dels controls que el
personal auxiliar d’inspecció veterinària efectuï sota supervisió o sota responsabilitat del veterinari
oficial.

2.4 Aportacions de ‘Jordi Pascual Collado’
Totalment d'acord amb la formació continuada però preocupació per la independència del
servei i la seguretat jurídico laboral del colectiu del AOIV
Valoració
Tal com s’esmenta en els objectius que es volen assumir del document de la consulta pública
prèvia, amb l’elaboració del Projecte de decret es pretén garantir la competència efectiva i
independència en la prestació dels serveis que fan els auxiliars d’inspecció veterinaris de suport
als veterinaris oficials en les inspeccions ante mortem i post mortem. En aquest sentit s’ampliaran
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les garanties per a una independència efectiva doncs aquest és un requisit de la norma comunitària
de referència.

2.5 Aportacions de ‘Vetoficial’
Necessitem mecanismes més eficaços perquè facin bé la seves tasques (sancions o avisos
que siguin efectius). A dia d'avui aquests mecanismes no són eficaços. Els serveis
veterinaris oficials notifiquen incidències respecte la feina que fan els AOIV però a la
pràctica això no es tradueix en absolutament cap millora, no hi ha conseqüències sobre les
mateixes.
Valoració
Es valorarà en la redacció de l’articulat l’aplicació de mecanismes eficaços per la correcta execució
de les tasques dels AOIV. Forma part de les millores previstes que el decret inclogui drets i
obligacions respecte als proveïdors del servei, així com les conseqüències que deriven
d’incompliments. Actualment només hi ha conseqüències sobre les persones habilitades, a títol
individual, com la revocació de l’habilitació, i cal incorporar les referides als proveïdors del servei.

2.6 Aportacions de ‘SHAOIV’
M'agradaria que l'articulat desenvolupi:
 l'obligatorietat de cobrir tots els punts d'inspecció d'AOIV durant tota la jornada laboral.
 l'obligatorietat d'adaptar la jornada i horaris dels auxiliars a la jornada i horaris dels
escorxadors on prestin els serveis.
 el mecanisme de sanció en cas de incompliment del servei.
 el mecanisme de control de la imparcialitat i el regimen de sanció en cas de
incompliment.
Valoració
Es valorarà en la redacció de l’articulat l’obligatorietat de cobrir tots els punts d’inspecció d’AOIV
durant tota la jornada laboral, l’obligatorietat d’adaptar la jornada i horaris dels auxiliars a la jornada
i horaris des escorxadors on prestin els serveis, el mecanisme de sanció en cas d’incompliment
del servei i el mecanisme de control de la imparcialitat i el règim de sanció en cas d’incompliment.

2.7 Aportacions de la ‘Federació Empresarial de Carns i Industrias Càrnies’
Essent coneixedors de la consulta, i tenint en compte les afectacions i repercussions
importants que tindrà aquest Decret pel sector carni en diferents àmbits: l’econòmic,
funcional i de prestació del servei, cal disposar de informació més concreta del decret, per
tal de poder avaluar l'impacte que tindrà pel sector. Sol·licitem ens tinguin informats del
decret i la seva regulació
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Valoració
En aquesta fase inicial de participació, la ciutadania i les entitats i sectors potencialment afectats
poden valorar la necessitat de regular una matèria, i fer aportacions sobre quins aspectes cal tenir
en compte a l’hora de fer-ho.
Posteriorment, quan el Govern ja hagi redactat un primer text de la norma, s’obrirà un nou procés
per fer aportacions i comentaris sobre l’esborrany de la norma abans de la seva aprovació
definitiva.
Com a part interessada teniu dret a participar i a disposar de la informació necessària en el seu
desenvolupament i així està previst durant el procés d’elaboració
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