
Projecte de Decret pel qual es regula el sistema de prestació dels serveis de suport al 
control veterinari oficial en escorxadors, sales d'especejament i establiments de 
manipulació de caça. 
 
 
L’Estatut d’autonomia, a l’article 162.3.b), atribueix a la Generalitat la competència 
compartida pel que fa a l’ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i 
l’execució de les mesures i les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure 
la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral, la sanitat animal amb 
efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància 
epidemiològica. D’altra banda, l’article 113 de l’Estatut d’autonomia disposa que 
corresponen a la Generalitat el desplegament, l’aplicació i l’execució de la normativa de 
la Unió Europea.  
 
La normativa europea, mitjançant l’anomenat "paquet d’higiene", expressa una política 
d’higiene i seguretat dels aliments homogènia, que resulta aplicable a tota la cadena de 
producció i comercialització alimentària des de l’1 de gener de 2006, mitjançant un 
conjunt normatiu en forma de Reglaments que harmonitza i simplifica el marc normatiu 
regulador del mercat interior europeu. 
 
El Reglament (UE) 2017/625, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 
2017, sobre controls i altres activitats oficials realitzades pera garantir l’aplicació de la 
legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, 
sanitat vegetal i productes fitosanitaris, i pel que es modifiquen els Reglaments (CE) n.º 
999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 
1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu 
i del Consell, els Reglaments (CE) n.º 1/2005 i (CE) n.º 1099/2009 del Consell, i les 
Directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE i 2008/120/CE del Consell, 
i pel que se deroguen els Reglaments (CE) n.º 854/2004 i (CE) n.º 882/ 2004 del 
Parlament Europeu i del Consell, les Directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/ 496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE i 97/78/CE del Consell i la Decisió 92/438/CEE del 
Consell (Reglament sobre controls oficials), estableix, entre d’altres, els principis 
generals dels controls oficials dels productes alimentaris d’origen animal sota el seu 
àmbit d’aplicació, substitueix els anteriors Reglaments 854/2004 i 882/2004, i incorpora 
les propostes de l’informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell, sobre 
l’aplicació del paquet d’higiene després dels primers anys d’aplicació del nou model 
harmonitzat. 
 
El citat Reglament (UE) 2017/625 ha estat complementat posteriorment mitjançant el 
Reglament Delegat (UE) 2019/624, de 8 de febrer de 2019, i el Reglament d’execució 
(UE) 2019/627, de 15 de març de 2019, constituint així un conjunt de normes 
específiques i disposicions pràctiques per a la realització dels controls oficials en 
establiments sotmesos a controls veterinaris.  
 
Aquests Reglaments han concretat, entre altres, requisits operatius per a la participació 
de personal auxiliar, assistent, i altres tipus de personal, com a suport a les actuacions 
oficials que duen a terme els veterinaris oficials durant els controls ante mortem i post 
mortem en escorxadors i establiments de manipulació de caça, així com altres controls 
oficials en aquest mateix tipus d’establiments i en sales d’especejament de carns. En 
aquest marc normatiu s’estableixen, també, criteris a aplicar en els casos d’inspecció 
ante mortem fora dels escorxadors i de sacrificis d’urgència practicats per raons 
humanitàries.  
 
El Reial decret 340/2014, de 9 de maig, pel qual s’estableixen disposicions en relació 
amb l’assistència als controls oficials en establiments de producció de carn fresca d’aus 



de corral i lagomorfs, va regular, amb caràcter bàsic, les condicions de la participació de 
personal assistent d’inspecció veterinària en els escorxadors d’aus de corral i de 
lagomorfs, permetent determinades funcions específiques. 
 
A Catalunya, les funcions i les condicions de formació, d'habilitació i d'autorització del 
personal de suport a la inspecció veterinària a escorxadors, sales d'especejament i 
magatzems frigorífics, així com la seva dependència funcional, es van regular mitjançant 
el Decret 138/2003, de 27 de maig, pel qual es regulen les funcions i les condicions de 
formació, d'habilitació i d'autorització del personal de suport a la inspecció veterinària 
als escorxadors de Catalunya.  
 
La regulació de la figura del personal de suport a la inspecció veterinària aplicada a 
Catalunya ha esdevingut un model d’èxit que ha permès que el control oficial en els 
escorxadors hagi pogut acompanyar l’important increment de producció que ha 
protagonitzat de forma sostinguda el sector càrnic els darrers vint anys. L’any 2021 a 
Catalunya es va  sacrificar més del doble que el 2003 en nombre de caps, i els veterinaris 
oficials han pogut dur a terme els controls oficials indicats en la legislació sectorial sobre 
aquest increment productiu en poder disposar del personal de suport implantat en el 
Decret 138/2003, de 27 de maig. 
 
En aquest mateix període, el sector càrnic de Catalunya ha fonamentat el seu  
creixement en l’exportació, no només dins de la Unió Europea, sinó també cap a altres 
tercers països. Aquests països tercers, destinataris de productes alimentaris elaborats 
a Catalunya exigeixen condicions diverses de control sanitari oficial dels productes i dels 
establiments productors, condicions basades en la norma comunitària esmentada, però 
que poden afegir requisits propis, prèviament recollits en acords d’intercanvi comercial 
amb la Unió Europea, o bé amb l’Administració General de l’Estat en el marc d’acords 
bilaterals per al comerç internacional. 
 
Aquest conjunt de controls de prestació pública ha de poder-se realitzar per part de 
l’Administració sanitària en el marc de la resta de controls sanitaris habituals, per raó 
d’eficiència administrativa, sense que la complexitat inherent a la situació descrita alteri 
les finalitats preteses en cadascuna de les normes. Des d’aquest punt de vista és 
necessari establir mecanismes de control sistemàtics i rigorosos que permetin donar 
servei en cada establiment productor, complint tant amb les exigències inexcusables de 
control sanitari del mercat comú europeu i com amb els requisits addicionals i singulars 
exigits pels països tercers, quan s’escaigui. 
 
El requeriment d’aquests controls es troba condicionat a variables de comerç com són 
l’obertura o restricció de determinades zones, la demanda, o la capacitat industrial 
d’ocupar determinats mercats i les conjuntures de sector, que fan que la dimensió dels 
controls sigui variable i, també, que la seva cobertura oficial precisi resposta ràpida i 
flexible per a no condicionar els intercanvis comercials. En aquest sentit, les figures de 
suport a l’actuació dels veterinaris oficials mitjançant personal que s’integri en els equips 
d’inspecció veterinària i exerceixi tasques instrumentals pròpies i/o sota la 
responsabilitat o supervisió del servei veterinari oficial és l’element que permet donar 
cobertura a aquests requisits normatius, siguin conjunturals o no, amb les degudes 
garanties públiques. 
 
En aquest context, l’experiència assolida des de l’entrada en vigor del Decret 138/2003, 
de 27 de maig, així com l’obligatòria adaptació a la normativa comunitària i estatal abans 
esmentada, fan palesa la necessitat de revisar, mitjançant aquest Decret, la regulació 
dels serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales 
d'especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.  
 



La revisió afecta al model d’implementació de la figura del personal auxiliar d’inspecció 
veterinària, fins ara gestionat mitjançant la contractació pública, que es modifica 
mitjançant la introducció de la figura de de les entitats de serveis de control veterinari, 
que, en tant que entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en els 
termes de l’article 62 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i del capítol 
II del títol VII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, han de ser habilitades i 
participen d’aquest procés aportant seguretat jurídica als controls, independència dels 
interessos productius i eficiència del sistema. Aquestes entitats troben encaix també en 
el Reglament comunitari 2017/625, de 15 de març, pel que fa als organismes delegats 
per a determinades funcions i fan les seves funcions en aquest marc normatiu 
comunitari. 
 
El nou model de prestació a Catalunya de serveis de suport a la inspecció veterinària 
oficial en escorxadors, sales d'especejament i establiments de manipulació de caça a 
Catalunya s’articula sobre aquestes entitats de serveis de control veterinari, les quals a 
partir de la seva contractació per part de l’operador econòmic de l’establiment, el 
proveeixen i posen a disposició del control oficial veterinari de personal específicament 
format en tasques de suport al control dels animals sacrificats en escorxadors o de les 
carns processades en sales d’especejament i establiments de manipulació de caça. 
D’aquesta manera les inspeccions dels veterinaris oficials sobre els productes es poden 
realitzar de forma simultània i sincrònica en les cadenes de producció sense demora ni 
condicionant els ritmes de producció, permetent altes velocitats i altes produccions 
sense pèrdua de controls ni alentiment en la presa de decisions sanitàries, especialment 
el dictamen d’aptitud o no de les carns amb destinació al consum humà. 
 
Amb aquest plantejament, el Decret també reforça la figura de l’auxiliar d’inspecció 
veterinària, ja existent a Catalunya en bona part dels escorxadors d’ungulats, millorant-
ne la definició de funcions i ampliant les seves capacitats en el marc reglamentari 
europeu. Així, es regula la figura del personal designat en sales d’especejament , amb 
una formació i funcions específiques en aquests establiments. Alhora, es millora la 
regulació dels assistents d’inspecció veterinària, figura ja prevista en el Decret 138/2003 
ja mencionat, en els casos d’escorxadors d’aviram i lagomorfs, i que amb la nova 
regulació s’actualitza i es facilita la seva implantació, donant també aquesta consideració 
al personal de les empreses que presta serveis de suport en escorxadors d’ungulats o 
establiments de manipulació de caça fent funcions de mostreig i assaig analític.  
 
S’estableixen també noves funcions per al personal auxiliar d’inspecció veterinària, 
incorporant els conceptes d’actuació sota supervisió del veterinari oficial i actuació sota 
responsabilitat del veterinari oficial, dues formes d’actuació addicionals en els controls 
oficials que donen major capacitat als auxiliars d’inspecció veterinària i flexibilitzen la 
organització dels treballs per afrontar noves realitats de treball sense renúncia a la plena 
capacitat de decisió dels veterinaris oficials i a l’assoliment de les garanties públiques 
en matèria de salut pública, tot impedint el conflicte d’interessos. 
 
Aquest Decret s’ajusta als principis de bona de regulació, d’acord amb el que estableixen 
els articles 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, al respondre als principis de 
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 
 
Pel que fa al principis de necessitat i eficàcia, el Decret persegueix un clar i evident 
interès general al garantir la preservació de la salut pública i l’efectivitat del control 
sanitari als escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça, 
mitjançant la regulació del sistema de prestació de serveis de suport a la inspecció 



veterinària oficial, que permetrà assolir la configuració i desplegament de les funcions 
que la normativa comunitària encomana a aquest personal.  
 
D’altra banda, i en relació amb el principi d’eficiència, ha de ressaltar-se que el Decret 
promou l’activitat econòmica i afavoreix el creixement econòmic al passar a un model 
d’entitats de serveis de suport al control veterinari oficial, que és més competitiu per a 
l’exercici normal de la llibertat d’empresa i garanteix la independència i el deure de no 
conflicte d’interessos que exigeix la normativa comunitària.  
 
Així mateix, el Decret respecta el principi de proporcionalitat, atès que conté la regulació 
merament imprescindible per la consecució dels objectius prèviament esmentats. 
 
Altrament, cal destacar el Decret en benefici del principi de seguretat jurídica en la 
determinació de la norma aplicable deroga el Decret 138/2003, de 27 de maig, que és 
troba obsolet i adequa els requisits mínims específics de formació que acoten els 
reglaments comunitaris, per poder exercir al més alt nivell  i amb totes les garanties la 
realització de les  funcions de suport al control oficial. 
 
Finalment, en compliment del principi de transparència s’ha possibilitat l’accés senzill, 
universal i actualitzat a la tramitació d’aquesta disposició i als documents que conformen 
l’expedient a través del Portal de la Transparència; i s’ha garantit la participació activa 
de la ciutadania i de les entitats destinatàries en l’elaboració de la norma. 
 
Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 39.1 en relació amb el 40.1, ambdós de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 
 
Per tot això, a proposta del conseller de Salut, vist/d’acord amb el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern, 
 
 
Decreto: 
 
Capítol I 
Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte 
 
Aquest Decret té per objecte: 
 
a) Regular el sistema de prestació dels serveis de suport al control veterinari oficial en 
escorxadors, sales d'especejament i establiments de manipulació de caça.  
 
Aquest sistema està integrat pels serveis de suport prestats pel personal següent: 
 

- Auxiliars oficials d’inspecció veterinària en escorxadors i establiments de 
manipulació de caça i personal designat en sales d’especejament sota la 
dependència laboral d’entitats de serveis de suport al control veterinari oficial 
contractades per l’establiment corresponent. 
 

- Personal assistent d’inspecció veterinària en escorxadors sota la dependència 
laboral dels titulars de l’establiment corresponent on realitzen la seva activitat. 

 



b) Establir el règim jurídic aplicable a les entitats de serveis de suport al control veterinari 
oficial. 

 
Article 2 
Definicions 
 
Als efectes d’aquest Decret es defineixen els conceptes següents: 
 
Establiment: escorxador, sala d’especejament o establiment de manipulació de caça 
sotmès a inspecció i control veterinari per part de l’administració sanitària, conforme a 
la legislació sanitària vigent. 
 
Escorxador: establiment on es sacrifiquen i es feinegen animals la carn dels quals està 
destinada al consum humà. 
 
Unitat de Bestiar (d’ara endavant, UB): unitat de mesura de referència que permet 
agregar les diferents tipologies de bestiar, de forma que puguin comparar-se entre elles.   
 
Escorxador de poca capacitat: escorxador per al sacrifici d'animals de qualsevol espècie 
d'animal d'abastament que no sacrifiqui més de quaranta unitats de bestiar, per 
setmana, amb un màxim de dos mil UB per any. 
 
Establiment de manipulació de caça: establiment en el que es feinegen els animals 
obtinguts de l’activitat cinegètica, i es prepara la carn que se n’obté, per ser 
comercialitzada.  
 
Establiment de manipulació de caça de poca capacitat: establiment en el que es 
feinegen els animals obtinguts de l’activitat cinegètica, i es prepara la carn que se n’obté, 
per ser comercialitzada, que no manipuli més de quaranta UB de bestiar major, per 
setmana, amb un màxim de dos mil UB per any. 
 
Sala d'especejament: establiment per al desossat i especejat de carns. 
 
Veterinari oficial: veterinari nomenat per les administracions sanitàries a qui 
s’encomanen les funcions d’inspecció i control oficial en l’àmbit dels productes d’origen 
animal destinats al consum humà.  
 
Personal de suport al control veterinari oficial (o Personal de suport): auxiliars oficials 
d’inspecció veterinària, personal designat en sales d’especejament i personal assistent 
d’inspecció veterinària. 
 
Auxiliar oficial d'inspecció veterinària (o Auxiliar): personal habilitat pel departament 
competent en matèria de salut per realitzar determinades funcions de suport al control 
oficial o altres relacionades amb altres activitats oficials en escorxadors.  
 
Personal designat en sales d’especejament (o Personal designat): personal habilitat pel 
departament competent en matèria de salut per a prestar suport al control oficial 
veterinari que es du a terme en sales d’especejament. 
 
Assistent d'inspecció veterinària (o Assistent): personal propi d’un escorxador que, 
actuant amb independència del personal de producció i d’acord amb les instruccions del 
veterinari o veterinària oficial, dona assistència al control oficial mitjançant la realització 
de determinades funcions específiques.  
 



Inspecció ante mortem: verificacions realitzades pel veterinari oficial, en el seu cas amb 
el suport de personal auxiliar, del compliment dels requisits establerts a la normativa per 
garantir l’aptitud dels animals i el seu benestar abans del seu sacrifici per al consum 
humà.  
 
Inspecció post mortem: verificacions realitzades pel veterinari oficial, en el seu cas amb 
el suport de personal auxiliar i/o assistent, de l’aptitud de les parts de l'animal que es 
realitza després del sacrifici i abans de destinar-les al consum humà.  
 
Control oficial ampliat: conjunt d’actuacions de control, addicionals a les ordinàries de 
control oficial previstes a la normativa aplicable pel mercat interior de la Unió europea, 
motivades per requisits per a l’exportació a països tercers o per raons  conjunturals de 
salut pública o sanitat animal.  
 
Tasca sota la responsabilitat del veterinari oficial: tasca de control que el veterinari o 
veterinària oficial assigna a un auxiliar d’inspecció per a què l’exerceixi, però que la 
responsabilitat de les decisions adoptades arran d’aquest control es mantenen 
atribuïdes al veterinari oficial. 
 
Tasca sota la supervisió del veterinari oficial: tasca de control sota la responsabilitat del 
veterinari oficial, que l’auxiliar d’inspecció exerceix mentre aquell està present en les 
instal·lacions de l’establiment durant el transcurs d’aquesta tasca. 
 
Entitat de serveis de suport al control veterinari oficial: persona jurídica, pública o 
privada, amb personalitat jurídica pròpia, habilitada pel departament competent en 
matèria de salut que, en règim d’entitat col·laboradora de l’Administració, desenvolupa 
funcions tècniques de suport al control veterinari oficial en escorxadors, sales 
d’especejament i establiments de manipulació de caça, mitjançant la provisió d’auxiliars 
oficials d’inspecció veterinària i del personal designat. 
 
Nivell de risc: Resultat individual que obté un determinat establiment després d’aplicar-
se el sistema de classificació segons el risc estipulat a Catalunya, utilitzat per establir 
freqüències en els controls oficials. 
 
Nivell de risc esperat: resultat de nivell de risc teòric individual que s’atribueix a un 
determinat establiment, pressuposant un compliment favorable en tots els ítems que 
composen el sistema de classificació del risc estipulat a Catalunya. 
 
Capítol II 
Prestació de serveis de suport al control veterinari oficial 
 
Article 3 
Obligació de prestació  
 
La prestació de serveis de suport al control veterinari oficial es realitza, en els termes 
previstos a l’article 3, en els establiments següents: 
 
Amb caràcter obligatori:  
 

a) En els escorxadors d’ungulats i els establiments de manipulació de caça que 
tinguin una producció que superi  la consideració d’establiment de poca 
capacitat, i en els que, tot i no superar-la, precisin un control oficial ampliat.  
 



b) En els escorxadors d’aviram i lagomorfs que precisin un control oficial ampliat, a 
requeriment de la unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària 
del departament competent en matèria de salut. 

 
Amb caràcter potestatiu: 
 

a) En les sales d’especejament.  
 

b) En els escorxadors d’aviram i lagomorfs.  
 
Article 4 
Sistema de prestació 
 
1. En els escorxadors d’ungulats i els establiments de manipulació de caça que tinguin 
una producció que superi la consideració d’establiment de poca capacitat, i en els que, 
tot i no superar-la, precisin un control oficial ampliat, s’ha de garantir la prestació de 
serveis de suport al control veterinari oficial mitjançant auxiliars oficials d’inspecció 
veterinària proveïts per entitats de serveis de suport al control veterinari oficial 
habilitades en els termes regulats en els capítols III i IV d’aquest Decret. 

 
Aquests establiments també poden destinar personal propi com a assistents d’inspecció 
veterinària per tasques de mostreig i assaig, en els termes regulats en el capítol V 
d’aquest Decret. 
 
2. En les sales d’especejament la prestació de serveis de suport al control veterinari 
oficial es pot dur a terme mitjançant personal designat proveït per entitats de serveis de 
suport al control veterinari oficial habilitades en els termes regulats en els capítols III i IV 
d’aquest Decret. 
 
3. En els escorxadors d’aviram i lagomorfs la prestació de serveis de suport al control 
veterinari oficial es pot dur a terme mitjançat personal propi com a assistents d’inspecció 
veterinària, d’acord amb els termes regulats en el capítol V d’aquest Decret. 
 
Així mateix, aquests establiments, en els casos que requereixin control oficial ampliat, 
poden ser requerits per la unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària 
del departament competent en matèria de salut, perquè es dotin de serveis de suport al 
control veterinari oficial mitjançant auxiliars oficials d’inspecció veterinària proveïts per 
entitats de serveis de suport al control veterinari oficial habilitades en els termes regulats 
en els capítols III i IV d’aquest Decret. 
 
4. En aquells establiments que d’acord amb el que disposa aquest article estiguin 
obligats a garantir el suport al control veterinari oficial mitjançant auxiliars oficials 
d’inspecció veterinària, o que voluntàriament optin per disposar de personal designat, el 
nombre de llocs de treball a proveir per efectius d’aquest personal de suport ha de ser 
el que resulti de l’aplicació dels paràmetres de càlcul previstos en l’annex 1 d’aquest 
Decret. 
 
Anualment, en el primer trimestre de l’any, la unitat directiva competent en matèria de 
seguretat alimentària del departament competent en matèria de salut ha de dur a terme, 
per a tots els establiments, una revisió del nombre de llocs de treball proveïts per aquest 
personal de suport en funció dels paràmetres de càlcul previstos a l’annex 1. Aquesta 
revisió pot determinar, prèvia audiència de les persones titulars dels establiments, la 
modificació en el nombre de llocs de treball proveïts per efectius de personal de suport 
al control veterinari oficial com també en l’obligació de disposar-ne. 
 



La modificació en el nombre de llocs de treball a què fa referència el paràgraf anterior 
ha de ser efectiva en el termini de 30 dies des de la notificació de la resolució de revisió 
corresponent.  
 
Capítol III 
Entitats de serveis de suport al control veterinari oficial 
 
Article 5 
Habilitació de les entitats 
 
1. Per actuar com a entitat de serveis de suport al control veterinari oficial és necessari 
obtenir l’habilitació corresponent de la unitat directiva competent en matèria de seguretat 
alimentària del departament competent en matèria de salut. 
 
2. Els requisits per l’habilitació són els següents:  
 

a) Tenir personalitat jurídica pròpia o, en el cas d’una entitat que formi part d’un 
organització que porta a terme altres activitats a més de les pròpies d’entitat 
col·laboradora, ser legalment identificable dins d’aquesta organització.  
 

b) Tenir per objecte social exclusiu l’activitat de prestació de serveis de suport al 
control veterinari oficial de productes d’origen animal destinats al consum humà 
o, en cas que aquest objecte social no sigui exclusiu, no tenir cap altre objecte 
social que, per la seva naturalesa, pugui comprometre la seva imparcialitat i 
independència en les activitats de suport al control veterinari oficial o generar un 
conflicte d’interessos, en especial en relació amb la producció, la distribució o la 
comercialització de productes d’origen animal objecte del control veterinari 
oficial.  
 

c) Disposar d’efectius en plantilla per cobrir, com a mínim, un lloc de treball 
d’auxiliar oficial d’inspecció veterinària i/o d’un lloc de treball de personal 
designat. 

 
d) Disposar dels mitjans financers i materials per realitzar, per si mateixa, les 

funcions i les tasques corresponents com a entitat col·laboradora.  
 
En el cas d’entitats que formen part d’organitzacions que porten a terme altres 
tipus d’activitats diferents de les pròpies d’entitat col·laboradora, aquests mitjans 
han d’estar separats i ser clarament identificables  dins de l’organització. 

 
e) Disposar d’un responsable tècnic o d’una responsable tècnica  amb titulació de 

Veterinària. 
 

f) Disposar d’un sistema de resposta davant les incidències del personal de suport, 
tant abans com durant la jornada laboral.  

 
g) Disposar d’un sistema que garanteixi la formació del personal, tant la 

corresponent a l’habilitació inicial com la continuada. 
 

h) Disposar d’una pòlissa d’assegurances o d’altra garantia financera que cobreixi  
les responsabilitats civils de caràcter general i els danys que es puguin derivar 
de les seves activitats com a entitat col·laboradora i del seu personal de suport 
habilitat. 
 



La quantia de l’assegurança o garantia financera ha de tenir la cobertura mínima 
establerta a l’annex 2. 

 
i) Disposar del certificat d’una entitat oficial d’acreditació d’algun dels estats 

membres de la Unió Europea acreditatiu que garanteix el compliment de la 
norma UNE-EN-ISO/IEC 17020, relativa a criteris generals pel funcionament dels 
diversos organismes que realitzen inspecció, o de qualsevol altra norma 
d’assegurament de la qualitat que resulti pertinent per realitzar les tasques 
encomanades.  

 
3. Les entitats interessades han de presentar la seva sol·licitud a través dels portals 
corporatius de tramitació de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) i el Canal Empresa, 
mitjançant el formulari normalitzat que es pot descarregar des d'aquests portals.  
 
La sol·licitud l’ha d’efectuar el representant legal de l’entitat i ha d’anar d’adreçada a la 
unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària del departament 
competent en matèria de salut, acompanyada de la informació i la documentació 
següent: 
 

a) Relació de les instal·lacions i els elements materials per realitzar les funcions de 
suport a la inspecció veterinària oficial. 
 

b) L’organigrama de l’entitat on s’indiquin les relacions amb altres organitzacions, 
si escau. 
 

c) Identificació del veterinari o veterinària responsable tècnic i la seva titulació.  
 

d) Memòria descriptiva del sistema de resposta a les incidències del personal de 
suport, i del sistema de formació del personal adequat a les previsions de l’article 
14. 
 

e) Certificat d’una entitat oficial d’acreditació d’algun dels estats membres de la 
Unió Europea acreditatiu que garanteix el compliment de la norma UNE-EN-
ISO/IEC 17020, relativa a criteris generals pel funcionament dels diversos 
organismes que realitzen inspecció, o de qualsevol altra norma d’assegurament 
de la qualitat que resulti pertinent per realitzar les tasques encomanades.  
 

f) Còpia de la pòlissa d’assegurances o garantia financera que cobreixi les 
responsabilitats civils de caràcter general i els danys que es puguin derivar de 
de les seves activitats com a entitat col·laboradora i del seu personal de suport 
habilitat. 

 
L’acreditació dels requisits establerts a l’article 5.2, lletres a) i b), s’ha de realitzar 
mitjançant la corresponent declaració responsable, que s’incorporarà al formulari de la 
sol·licitud.  
 
La presentació de la sol·licitud d’habilitació faculta l’òrgan competent per comprovar, 
mitjançant les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics 
habilitats, la conformitat de les dades que es declaren, llevat d’oposició expressa. En 
aquest cas, juntament amb el formulari de sol·licitud, s’haurà de presentar la 
documentació acreditativa de la identitat i la representació de la persona que presenta 
la sol·licitud, i el document de constitució i estatuts vigents de l’entitat.  
 
4. La resolució del procediment d’habilitació correspon a la unitat directiva competent en 
matèria de seguretat alimentària del departament competent en matèria de salut. El 



termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos des de l’entrada al 
Registre electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació i 
els efectes de la manca de notificació de la resolució expressa són estimatoris de la 
sol·licitud. 
 
5. Les entitats de serveis de suport al control veterinari oficial, un cop habilitades, tenen 
la consideració d’entitats col·laboradores de la Generalitat de Catalunya en els termes 
de l’article 62 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i del capítol II del títol 
VII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost. 
 
6. Les entitats de serveis de suport al control veterinari oficial estan obligades a mantenir 
els requisits d’habilitació i han de comunicar qualsevol modificació en aquests requisits 
a la unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària del departament 
competent en matèria de salut. a través dels portals corporatius de tramitació de l’Oficina 
Virtual de Tràmits (OVT) i el Canal Empresa, mitjançant el formulari normalitzat que es 
pot descarregar des d'aquests portals.  
 
Les modificacions que afectin l’execució del Pla de gestió específic de l’establiment 
previst a l’article 6 d’aquest Decret en relació amb el contingut previst als apartats d), f) 
i g) de l’article 5.2 s’han de comunicar en el termini mínim d’un mes abans de la seva 
efectivitat. Aquest termini mínim ha de ser de dos mesos en el supòsit de cessament de 
l’activitat de prestació de serveis de suport al control veterinari oficial. 
 
7. Els requisits establerts a les lletres c), d) i h) de l’apartat 2 s’han d’adequar al volum 
d’activitat contractada en cada moment per part de l’entitat, en funció del nombre 
d’establiments als quals presten serveis i del nombre de llocs de treball a proveir 
d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària i/o de personal designat d’acord amb pla de 
gestió específic de cada establiment. 
 
La pèrdua sobrevinguda dels requisits d’habilitació adequats al volum d’activitat de 
l’entitat, acreditada prèvia tramitació del corresponent expedient, és causa de revocació 
de l’habilitació. 
 
Article 6 
Comunicació prèvia a l’inici de l’activitat per part de les entitats  
 
L’inici de l’activitat en un establiment per part d’una entitat de serveis de suport al control 
veterinari oficial està subjecta al tràmit de comunicació prèvia davant la unitat directiva 
competent en matèria de seguretat alimentària del departament competent en matèria 
de salut, en la qual s’ha d’indicar la data d’inici, i a la qual s’ha de d’adjuntar la 
documentació  següent: 
 

a) Còpia del contracte de prestació de serveis entre l’establiment i l’entitat, el qual 
no pot incloure pactes d’exclusivitat.  
 

b) Pla de gestió específic de l’establiment, el qual ha de concretar en relació amb 
cada establiment amb el qual hagi formalitzat contracte el contingut previst a les 
lletres c), d), f) i g) de l’article 5.2. Pel que fa als mitjans personals, ha de contenir 
la relació nominativa dels auxiliars oficials d’inspecció veterinària i/o personal 
designat que és previst destinar al servei d’acord amb els valors dels paràmetres 
previstos en l’annex 1 d’aquest Decret. 

 
Article 7  
Cens d’entitats  
 



1. El departament competent en matèria de salut ha de mantenir una relació actualitzada 
del cens d’entitats de serveis de suport al control veterinari  i n'ha de donar publicitat a 
través del seu web. 
 
2. Les dades següents han de contar en la relació pública del cens: 
 

a) Dades identificatives i de contacte de l’entitat: denominació social, NIF, domicili  
social, telèfon i correu electrònic per a notificacions. 
 

b) Data d’atorgament de l’habilitació. 
 

c) Data de finalització de l’habilitació o de cessament de l’activitat, en el seu cas. 
 
3. La unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària del departament 
competent en matèria de salut ha de garantir el lliure accés a les dades censals, les 
quals tenen caràcter públic. 
 
Article 8 
Obligacions de les entitats  
 
Les entitats de serveis de suport al control veterinari oficial que presten els seus serveis 
a escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça han de 
complir les obligacions següents: 
 

a) Garantir en cada establiment en el qual prestin serveis la presència de personal 
auxiliar oficial d’inspecció veterinària o de personal designat degudament 
habilitat en nombre suficient, així com ajustar la prestació del servei al 
funcionament de les cadenes de producció d’acord amb el Pla de gestió específic 
de cada establiment.  La informació del Pla de gestió s’ha de mantenir 
actualitzada durant la vigència del contracte.  
 
En tot cas, la presència d’aquest personal de suport s’ha de garantir durant 
l’horari habitual, període de vacances, baixes laborals, suspensió de l’ocupació, 
circumstàncies eventuals de producció o altres eventualitats.  

 
b) Mantenir actualitzats els equips i la provisió del material necessari per poder dur 

a terme les activitats amb les suficients garanties de qualitat. 
 

c) Garantir l’adequada formació continuada del personal de suport al servei de 
control veterinari oficial que té contractat mitjançant plans de formació validats 
per la unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària del 
departament competent en matèria de salut. 

 
d) Mantenir i garantir reserva i confidencialitat de la informació que obtinguin en 

l’exercici de les seves funcions. 
 

e) No subcontractar les prestacions contractades per part dels establiments 
sotmesos a control veterinari. 
 

f) Actuar amb independència respecte dels establiments que contracten els seus 
serveis de suport al control veterinari oficial, sense que, en cap cas, la seva 
actuació pugui generar-los un conflicte d’interessos i, en particular en la 
producció, la distribució o la comercialització de productes d’origen animal 
objecte de control veterinari oficial. 
 



g) Disposar de procediments específics per al tractament de les reclamacions 
presentades per les persones o entitats afectades per la seva actuació.  
 

h) Col·laborar amb la unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària 
del departament competent en matèria de salut, lliurar-li còpia de les actes, els 
informes i les certificacions emeses que li siguin sol·licitades, i sotmetre’s a la 
supervisió i auditoria del departament competent en matèria de salut del 
compliment de les obligacions establertes en l’article 8 d’aquest Decret i en el 
capítol II del títol VII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost. 
 

i) Complir qualsevol altra obligació que imposi la normativa sectorial aplicable en 
matèria de suport al control veterinari oficial en escorxadors, sales 
d'especejament i establiments de manipulació de caça, així com la normativa 
d’aplicació en matèria d’entitats col·laboradores de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
 

j) Dirigir l’activitat del personal de suport contractat (auxiliar oficial d’inspecció 
veterinària i personal designat) per garantir una correcta execució de les seves 
funcions, sense perjudici de la supervisió per part dels veterinaris oficials, d’acord 
amb el que s’estableix en aquest Decret i la resta de normativa aplicable al 
control veterinari oficial. 
 

k) Mantenir una coordinació adequada amb la unitat directiva competent en matèria 
de seguretat alimentària del departament competent en matèria de salut, així 
com amb els veterinaris oficials dels establiments als quals es dona suport. Per 
això, han de designar, com a mínim, una persona interlocutora, a més de canals 
de comunicació adequats. 
 

l) Informar a  la unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària del 
departament competent en matèria de salut de les hores de servei prestades a 
cada establiment i fer-ne el seguiment.  
 

m) Abstenir-se de difondre qualsevol dada o informació obtinguda en l’exercici de 
les activitats de suport al control veterinari  oficial, ja sigui amb caràcter divulgatiu 
o amb qualsevol altra  finalitat. 
 

Article 9 
Supervisió administrativa i auditoria 
 
1. Correspon a la unitat directiva competent matèria en seguretat alimentària del 
departament competent en matèria de salut supervisar i auditar les entitats de serveis 
de suport al control veterinari oficial en exercici, i, amb aquesta finalitat, pot practicar les 
comprovacions i les avaluacions que siguin pertinents sobre l’activitat acomplerta. 
 
2. Si com a resultat de la supervisió administrativa i auditoria es detecten deficiències  o 
mancances documentals en l’exercici de l’activitat de serveis de suport al control 
veterinari oficial, l’òrgan competent en matèria de seguretat alimentària del departament 
competent en matèria de salut ha de requerir a l’entitat perquè, en un termini de 10 dies, 
esmeni la deficiència i ho acrediti documentalment. La manca de compliment del 
requeriment, així com la constatació de l’incompliment greu de les obligacions a què 
estan subjectes les entitats de serveis de suport al control veterinari, faculta a la unitat 
directiva competent en matèria de seguretat alimentària del departament competent en 
matèria de salut per acordar la suspensió o la retirada de l’habilitació de l’entitat, en el 
termes de l’article 97 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i sens perjudici de l’aplicació del 
règim sancionador que correspongui. 



 
Capítol IV 
Auxiliars oficials d’inspecció veterinària i personal designat 
 
Article 10 
Dependència dels auxiliars oficials d’inspecció veterinària i del personal designat 
 
1. Els auxiliars oficials d’inspecció veterinària i el personal designat depenen laboralment 
de l’entitat de serveis de suport al control veterinari oficial, sense perjudici de l’exercici 
de les funcions de suport al control veterinari oficial que es regulen als articles 11 i 12 
d’aquest Decret, les quals es realitzen d’acord amb les instruccions directes del 
veterinari o veterinària oficial, sota la seva supervisió o, si existeixen garanties suficients, 
sota la responsabilitat del veterinari o veterinària oficial.  
 
2. Els auxiliars oficials d’inspecció veterinària i el personal designat actuen amb absoluta 
independència respecte de l’establiment on realitzen les seves funcions, amb qui no 
poden mantenir cap relació laboral ni funcional. 
 
Article 11 
Funcions dels auxiliars oficials d'inspecció veterinària 
 
1. Els veterinaris oficials poden rebre el suport d'auxiliars oficials d'inspecció veterinària 
en les tasques de control oficial que fan en escorxadors i establiments de manipulació 
de caça, exercint les tasques merament pràctiques i instrumentals següents:  
 

a) En escorxadors de qualsevol espècie, poden donar ajuda en la preselecció dels 
animals quan el veterinari oficial dugui a terme la inspecció ante mortem. 
 

b) En la inspecció post mortem en escorxadors i establiments de manipulació de caça, 
poden prestar suport mitjançant tasques instrumentals, preparatòries i de 
presentació de les carns per tal que el veterinari o veterinària oficial pugui 
dictaminar sobre l’aptitud d’aquests productes per a consum humà. 

 
2. Els auxiliars oficials d’inspecció veterinària també poden dur a terme determinades 
funcions relacionades en l’article 12 d’aquest Decret, actuant sota la supervisió i/o sota 
la responsabilitat del veterinari o veterinària oficial. 
 
Article 12 
Funcions dels auxiliars oficials d'inspecció veterinària sota la supervisió o sota la 
responsabilitat del veterinari o veterinària oficial 
 
1. Els auxiliars oficials d’inspecció veterinària poden dur a terme, quan els siguin 
assignades pel veterinari o veterinària oficial, addicionalment a les funcions previstes a 
l’article 11 d’aquest Decret, les funcions següents: 
 
1.1 Inspecció ante mortem: 

 
a) D’acord amb l’article 3.1 del Reglament delegat (UE) 2019/624, de la Comissió, 

de 8 de febrer de 2019, en escorxadors d’espècies diferents a l’aviram i els 
lagomorfs, actuant sota la supervisió del veterinari oficial, sempre i quan 
s’apliquin procediments en què les tasques siguin merament pràctiques, relatives 
a la informació de la cadena alimentària, al control d'identitat dels animals i a la 
preselecció dels animals amb possibles anomalies, i el veterinari o veterinària 
oficial verifiqui amb regularitat que l'auxiliar realitza aquestes tasques 
correctament. En cas que l’auxiliar detecti durant l’exercici d’aquesta funció 



possibles anomalies o sospiti de la seva existència, ha d’informar immediatament 
el veterinari o veterinària oficial, perquè realitzi personalment la inspecció ante 
mortem. 
 

b) D’acord amb l’article 18.2.b) del Reglament (UE) 2017/625, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, en escorxadors d’aviram i 
lagomorfs, actuant sota la supervisió o, si hi ha garanties suficients, sota la 
responsabilitat del veterinari o veterinària oficial.  
 

c) D’acord amb l’article 3.2 del Reglament delegat (UE) 2019/624, de la Comissió, 
de 8 de febrer de 2019, en escorxadors de qualsevol espècie, actuant sota la 
responsabilitat del veterinari oficial, sempre i quan el veterinari o veterinària 
oficial hagi realitzat, a l'explotació de procedència, una inspecció ante mortem, i 
verifiqui amb regularitat que l'auxiliar realitza aquestes tasques correctament. En 
cas que l’auxiliar detecti durant l’exercici d’aquesta funció possibles anomalies o 
sospiti de la seva existència, ha d’informar immediatament al veterinari oficial o 
veterinària oficial, perquè realitzi personalment la inspecció ante mortem. 

 
Les funcions ante mortem previstes en aquest apartat no són aplicables als animals 
següents:  

a) Animals sotmesos a un sacrifici d'urgència per motius de benestar animal. 
 

b) Animals sospitosos de patir una malaltia o afecció que pugui perjudicar la salut 
humana. 
 

c) Bovins procedents d’explotacions amb qualificació sanitària de tuberculosi T1 o 
T2, o bé T3 suspesa. 
 

d) Bovins procedents d’explotacions amb qualificació sanitària B1, B2 o B3, o bé 
B4 suspesa; i els ovins i caprins procedents d'explotacions amb qualificació 
sanitària M1, M2 o M3, o bé M4 suspesa. 
 

e) Animals afectats per restriccions sanitàries a la zona de procedència per la 
declaració d’un focus de malaltia. 
 

f) Animals subjectes a controls més estrictes a causa de la propagació de malalties 
emergents o de malalties concretes incloses a la llista de l'Organització Mundial 
de Sanitat Animal.  

1.2 Inspecció post mortem:  
a) Sota la supervisió del veterinari o veterinària oficial, en els procediments 

d’inspecció previstos en els articles 18.1, 18.2, 19.1, 23.1, 25, 26 i 27 del 
Reglament d’execució (UE) 2019/627, de la Comissió, de 15 de març de 2019, 
pel qual s’estableixen disposicions pràctiques uniformes per a la realització de 
controls oficials dels productes d’origen animal destinats al consum humà, de 
conformitat amb el Reglament (UE) 2017/625, del Parlament Europeu i del 
Consell, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2074/2005, de la 
Comissió en el que respecta als controls oficials. 

b)  Sota la supervisió o, si hi ha garanties suficients, sota la responsabilitat del 
veterinari o veterinària oficial, sempre que les activitats de sacrifici o de 
manipulació es duguin a terme en un escorxador o en un establiment de 
manipulació de caça de poca capacitat, d’acord amb els criteris i condicions de 
l’article 7 del Reglament delegat (UE) 2019/624 de la Comissió, de 8 de febrer 
de 2019, relatiu a les normes específiques respecte a la realització de controls 
oficials sobre la producció de carn i respecte a les zones de producció i 



reinstal·lació de mol·luscs bivalves vius de conformitat amb el Reglament (UE) 
2017/625, del Parlament Europeu i del Consell. 

1.3 Altres controls: 
En escorxadors de qualsevol espècie i establiments de manipulació de caça, actuant 
sota la supervisió o, si hi ha garanties suficients, sota la responsabilitat del veterinari o 
veterinària oficial, els auxiliars oficials d’inspecció veterinària poden comprovar el 
compliment dels requisits aplicables a: 

a) Salut i benestar animal. 
b) Higiene de la producció de carn.  
c) Manipulació dels subproductes animals i del material especificat de risc. 
d) Assaigs de laboratori per a comprovar el compliment dels criteris microbiològics 

i els criteris de seguretat alimentària. 
e) Presència de residus de medicaments veterinaris i de contaminants en els 

productes d’origen animal destinats al consum humà.  
Quan l’auxiliar participa d’aquestes comprovacions en escorxadors de qualsevol espècie 
i establiments de manipulació de caça en el marc d’una auditoria de bones pràctiques 
d’higiene i procediments basats en els principis d’anàlisis de perills i punts de control 
crític (APPCC), pot actuar únicament en la recollida de dades. 
2. El veterinari o veterinària oficial és el o la  responsable de les decisions adoptades 
arran dels controls que els auxiliars oficials d’inspecció veterinària efectuïn sota 
supervisió o sota responsabilitat del veterinari o veterinària oficial. 
 
3. L’assignació de funcions sota la supervisió o, si es donen les garanties suficients, sota 
la responsabilitat del veterinari o veterinària oficial previstes en aquest article només pot 
recaure en auxiliars oficials d’inspecció veterinària que acreditin haver exercit com a 
auxiliars com a mínim durant un període de dos anys. 
 
Article 13 
Funcions del personal designat  
 
1. Els veterinaris oficials poden rebre el suport de personal designat en sales 
d’especejament, mitjançant tasques merament instrumentals i pràctiques, en la 
comprovació del compliment de requisits per part dels establiments, d’acord amb l’article 
18.2 d) del Reglament (UE) 2017/625, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
març de 2017. 
 
2. El personal designat en sales d’especejament pot dur a terme directament les 
comprovacions assenyalades a l’apartat anterior sempre i quan li siguin assignades 
aquestes funcions per part del veterinari o veterinària oficial i aquest o aquesta comprovi 
regularment les tasques de suport realitzades. 
 
Article 14 
Formació i qualificació dels auxiliars oficials d’inspecció veterinària i del personal 
designat 
 
1. Els auxiliars oficials d’inspecció veterinària i el personal designat en sales 
d’especejament ha d’acreditar haver superat una formació teòrica i pràctica ajustada a 
les previsions establertes a l’annex II, capítols II i III, respectivament, del Reglament 
delegat (UE) 2019/624, de la Comissió, de 8 de febrer de 2019. 
 
2. La formació teòrica i pràctica referida en aquest article ha de ser impartida per 
organismes o entitats públiques o privades que, a l’efecte, hagin obtingut prèviament la 
valoració favorable del programa formatiu i de continguts per part de l’òrgan competent 
en matèria de professionals de la salut del departament competent en matèria de salut, 



previ informe de l’òrgan competent en matèria de seguretat alimentària i protecció de la 
salut del departament competent en matèria de salut. 
 
3. Correspon a l’òrgan competent en matèria de professionals de la salut, previ informe 
de l’òrgan competent en matèria de seguretat alimentària i protecció de la salut del 
departament competent en matèria de salut, determinar les equivalències entre els 
continguts formatius teòrics referits en aquest article per als auxiliars i el personal 
designat i els continguts dels currículums de cicles formatius existents, als efectes 
d’homologació que correspongui, sigui amb caràcter general o individual. 
 
4. Correspon a l’òrgan competent en matèria de professionals de la salut, previ informe 
de l’òrgan competent en matèria de seguretat alimentària i protecció de la salut del 
departament competent en matèria de salut, el reconeixement que la formació i les 
proves d’avaluació com a auxiliars oficials d’inspecció veterinària o com a personal 
designat s’han dut a terme conforme al Reglament delegat (UE) 2019/624, de la 
Comissió, de 8 de febrer de 2019, respecte d’aquelles persones que acreditin haver-les 
realitzat i superat en altres comunitats autònomes o en altres estats membres de la Unió 
Europea. 
 
5. El auxiliars oficials d’inspecció veterinària i el personal designat han de mantenir 
actualitzats els seus coneixements participant regularment en activitats de formació 
continuada sobre matèries aplicades al lloc de treball. 
 
Article 15 
Habilitació del personal auxiliar oficial d'inspecció veterinària i del personal designat 
 
1. Per a poder desenvolupar les funcions que aquest Decret atribueix al personal auxiliar 
oficial d’inspecció veterinària i al personal designat, s’ha de disposar de la formació 
teòrica i pràctica necessària i obtenir l’habilitació prèvia per part de la unitat directiva 
competent en matèria de seguretat alimentària del departament competent en matèria 
de salut. 
 
2. La sol·licitud d’habilitació la pot fer la pròpia persona interessada o bé, en el seu nom 
i representació, l’entitat de serveis de control veterinari interessada en la contractació de 
la persona.  
 
En cas que la sol·licitud la formuli una entitat prestadora de serveis de suport al control 
veterinari oficial, el procediment per a l'obtenció de l'habilitació s'inicia per instància 
presentada a través dels portals corporatius de tramitació de l’Oficina Virtual de Tràmits 
(OVT) i el Canal Empresa, mitjançant el formulari normalitzat que es pot descarregar 
des d'aquests portals. 
 
En la sol·licitud s’ha de fer constar l’activitat per a la qual se sol·licita l’habilitació i ha 
d’acompanyar la documentació següent: 
 

a) Certificat o certificats acreditatius de la formació teòrica i pràctica a què es 
refereix l'article 14 d'aquest Decret o certificat acreditatiu d’haver exercit com a 
auxiliar oficial d’inspecció veterinària o personal designat, de conformitat amb el 
Reglament (CE)  2017/625, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març 
de 2017. 
 

b) En cas que la sol·licitud la formuli una entitat prestadora de serveis de suport al 
control veterinari oficial, document acreditatiu de la representació de la persona 
interessada d’acord amb la qual actua. 

 



3. El termini màxim per dictar la resolució d’habilitació és de tres mesos des de l’entrada 
al Registre electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud 
d’habilitació s’entén estimada. 
 
4. L’habilitació dels auxiliars oficials d’inspecció veterinària i del personal designat 
comporta per a les persones habilitades el compromís de confidencialitat relatiu a la 
informació obtinguda en l’exercici de les seves funcions. 
 
Article 16 
Supervisió 
 
1. L’actuació dels auxiliars oficials d’inspecció veterinària i del personal designat està 
subjecta a supervisió del veterinari o veterinària oficial. 
 
2. Si a criteri del servei veterinari o veterinària oficial, algun auxiliar o personal designat 
no realitza les seves funcions correctament, o no adequa el seu treball a les pràctiques 
generals exigibles en el lloc concret que exerceix, ho ha de comunicar a la unitat directiva 
competent en matèria de seguretat alimentària del departament competent en matèria 
de salut, per tal que des de d’aquesta unitat es pugui requerir a l’entitat de serveis de 
suport al control veterinari oficial provisora del personal perquè adopti les mesures 
adequades per corregir aquesta situació.  
 
Capítol V 
Assistents d’inspecció veterinària 
 
Article 17 
Requisits dels titulars dels establiments pel que fa al personal assistent 
 
1. Per poder disposar d’assistents d’inspecció veterinària d’acord amb allò establert a 
l’article 4, apartats1 i 3 d’aquest Decret, el nivell de risc dels establiments ha de situar-
se en la seva categoria de nivell de risc esperat determinat per la unitat directiva 
competent en matèria de seguretat alimentària del departament competent en matèria 
de salut, d’acord amb el sistema de classificació del risc d’establiments alimentaris 
establert a Catalunya.  
 
2. Per poder implantar la figura d’acord amb l’apartat anterior, amb caràcter previ, els 
establiments han de presentar a la unitat directiva competent en matèria de seguretat 
alimentària del departament competent en matèria de salut, una declaració que 
l’establiment disposa d’un Pla d’assistència al control oficial, el qual es conserva a 
l’establiment a disposició dels serveis veterinaris oficial de l’establiment i que ha de 
formar part del seu sistema d’autocontrol per a garantir la correcta realització de les 
seves tasques.  
 
3. El Pla d’assistència al control oficial ha d’incloure, com a mínim, actualitzada en tot 
moment, la informació següent: 
 

a) La relació de personal assistent. 
 

b) Tasques assignades al personal assistent. 
 

c) Acreditació de la formació de les persones que prestaran assistència d’acord 
amb les previsions de l’article 20 d’aquest Decret.  

 
d) Pla de formació continuada específica. 



 
e) Sistema de seguiment i assoliment de les tasques del personal assistent. 

 
f) Declaració d’imparcialitat subscrita per la persona titular de l’establiment  

 
g) Declaració d’imparcialitat subscrita per cada un dels assistents. 

 
4. Els operadors dels establiments que disposin de personal assistent d’inspecció 
veterinària han de proporcionar les condicions i els equips apropiats perquè aquest 
personal pugui realitzar de manera eficaç les funcions que li son atribuïdes. 
 
Article 18 
Dependència del personal assistent d’inspecció veterinària 
 
1. El personal assistent d’inspecció veterinària depèn laboralment de l’establiment,  
sense perjudici de l’exercici de les funcions de suport al control veterinari oficial que es 
regulen a l’article 19, les quals es realitzen d’acord amb les instruccions directes del 
veterinari o veterinària oficial.  
 
2. El personal assistent d'inspecció veterinària realitza les seves funcions amb 
independència del personal de producció. El personal assistent ha d’informar els 
veterinaris oficials de qualsevol deficiència que constati durant les seves actuacions. 
 
Article 19 
Funcions del personal assistent d'inspecció veterinària  
 
1. El personal assistent pot actuar, en escorxadors d’aviram i lagomorfs, en les 
operacions següents: 
 

a) Tasques pràctiques i instrumentals de suport al veterinari o veterinària oficial 
mentre aquest o aquesta du a terme els controls oficials i seguint les seves 
instruccions. 
 

b) Tasques pròpies de control dels animals sacrificats. 
 

c) Examen visual i, en cas necessari, palpació i incisió de la superfície de la canal, 
inclòs el cap i les potes quan aquestes estiguin destinades al consum humà, de 
les vísceres i de la cavitat de la canal. 

 
d) Examen de les anomalies de consistència, color i olor de les canals, així com de 

les anomalies importants derivades de les operacions de sacrifici. 
 
2. El personal assistent pot actuar, en escorxadors d’ungulats i establiments de 
manipulació de caça, en les operacions següents: 
 

a) Tasques de mostreig i assaig relacionades amb els controls oficials que du a 
terme el personal veterinari oficial i el personal auxiliar en l’establiment, si 
disposen de formació específica en les pràctiques concretes que duen a terme, 
i en les condicions que consten en l’article 18. 
 

b) Aplicació de la marca sanitària a les carns que hagin obtingut un resultat 
favorable durant els controls oficials, quan correspongui. 

 
Article 20 
Formació i qualificació del personal assistent d'inspecció veterinària  



 
1. Per al desenvolupament de les funcions previstes a l’article 19, el personal assistent 
d'inspecció veterinària ha de disposar de formació teòrica i pràctica. Aquesta formació 
ha de tenir continguts ajustats a les tasques concretes d’assistència que tingui 
assignades d’entre les regulades en l’esmentat article 19.  
 
2. Específicament, el personal assistent d’inspecció veterinària ha de disposar de la part 
de formació prevista a l’article 14.1 que sigui aplicable a la tasca concreta del seu lloc 
de treball. 
 
3. La formació es pot acreditar mitjançant un títol de formació professional, o un certificat 
de professionalitat, o bé d’una certificació reconeguts per l’òrgan competent en matèria 
de professionals de la salut que permeti acreditar que es reuneixen els requisits 
específics de formació exigits per la normativa.  
 
4. Aquesta formació s’ha de promoure i dur a terme sota la responsabilitat de la persona 
titular de l’establiment.  
 
Article 21 
Supervisió  
 
1. L’actuació del personal assistent d’inspecció veterinària ha de ser valorada 
periòdicament pel veterinari o veterinària oficial, en el marc de les comprovacions 
relatives a l’autocontrol de l’establiment. 
 
2. Si a criteri del veterinari o veterinària oficial, algun assistent no realitza les seves 
funcions correctament, o no adequa el seu treball a les pràctiques generals exigibles en 
el lloc concret que exerceix, ho ha de comunicar a la persona titular de l’establiment i 
aquest ha d’adoptar les mesures adequades per corregir la situació.  
 
Capítol VI 
Règim sancionador 
 
Article 22 
Infraccions i sancions 
 
1. El règim sancionador aplicable a les prescripcions que aquest decret imposa a les 
entitats de serveis de suport al control veterinari és el previst en el capítol II del títol VII 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost. 
 
2. El règim sancionador aplicable a les prescripcions que aquest Decret imposa als 
escorxadors, sales d'especejament i establiments de manipulació de caça és l’establert 
al títol V de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 
 
3. L’incompliment de les obligacions que s’estableixen en els articles 5, 6 i 8 pot constituir 
alguna de les infraccions tipificades a l’article 100 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, en 
relació amb els articles 10, 11, 12, 13, 14 i 15. 
 
4. L’incompliment de les obligacions que s’estableixen en els articles 4, 17, 18, 19 i 20 
pot constituir la comissió d’una infracció tipificada a l’article 69 n) de la Llei 18/2009, del 
22 d’octubre. 
 
5. El procediment sancionador s'ha d'ajustar a les disposicions legals i reglamentàries 
en matèria de règim jurídic i procediment administratiu per a l'exercici de la potestat 
sancionadora administrativa. 



 
 
Disposicions addicionals 
 
Primera 
Coordinació d’activitats preventives 
 
Les entitats que participen del suport al control oficial veterinari en els escorxadors, sales 
d’especejament i establiments de manipulació de caça tenen el deure de complir les 
normes vigents relatives a la prevenció dels riscos laborals i, específicament, han de 
participar de la coordinació d’activitats empresarials en la matèria amb els establiments 
on es porti a terme el servei de suport al control veterinari. 
 
Segona 
Deducció per suport instrumental en la taxa per activitats de control i inspecció sanitària 
 
La deducció per suport instrumental que poden aplicar els escorxadors i els establiments 
de manipulació de caça d’acord amb l’article 21.7-5, lletra c) de l’apartat 1 del Text refós 
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovada pel Decret 
legislatiu 3/2008, de 25 de juny, resta subjecta a què es posi a disposició dels serveis 
d’inspecció veterinària el contingut del suport instrumental -espais de treball, 
equipaments, eines, material d’oficina i comunicacions- que es relaciona en l’annex 3 
d’aquest Decret. 
 
La verificació del compliment de les condicions de suport instrumental es pot realitzar 
mitjançant informe per part de l’òrgan competent en matèria de prevenció de riscos 
laborals del Departament de Salut.  
 
Disposicions transitòries 
 
Primera 
Contractació pública 
 
Les entitats que en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret es trobin exercint la 
prestació de serveis de suport al control veterinari oficial en escorxadors, a l’empara d’un 
expedient de contractació pública continuaran exercint dita prestació fins a l’extinció 
d’aquesta.  
 
Segona 
Habilitacions 
 
Les habilitacions de personal auxiliar d’inspecció veterinària que s’hagin emès d’acord 
amb el Decret 138/2003, de 27 de maig, pel qual es regulen les funcions i les condicions 
de formació, d'habilitació i d'autorització del personal de suport a la inspecció veterinària 
als escorxadors de Catalunya que es trobin vigents en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret, mantenen la seva vigència com habilitacions de personal auxiliar oficial 
d’inspecció veterinària als efectes d’aquest Decret. 
 
Tercera 
Nombre d’efectius 
 
En els escorxadors i els establiments de manipulació de caça que en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret disposen d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària, el 
nombre de llocs de treball d’efectius necessaris per implementar el nou sistema de 
prestació de serveis de suport a la inspecció veterinària oficial mitjançant entitats de 



serveis de suport al control veterinari oficial, serà el nombre d’auxiliars que a 1 de juliol 
de 2024 estiguin cobrint els punts d’inspecció en cada establiment en el marc del 
contracte de serveis a que fa referència la disposició transitòria primera, i que es 
mantindrà fins a la primera per revisió anual a l’empara de l’article 4.4 d’aquest Decret. 
 
Quarta 
Ajuts pels efectes del canvi de model de prestació dels servis de suport en termes 
tributaris 
 
Un cop implementat el nou model de prestació dels serveis de suport al control veterinari 
oficial establert mitjançant aquest Decret, el departament competent en matèria de salut 
pot establir transitòriament una línia específica d’ajuts per aquells establiments que 
sacrifiquen animals d’espècies d’ungulats diferents a l’espècie porcina i que la seva 
producció anual conjunta és inferior a 100.000 UB, amb la finalitat de compensar el cost 
del canvi de model en termes tributaris, sobre una base objectiva i no discriminatòria, 
per raó dels costos del servei derivats de la tipologia i el volum de l’activitat d’aquests 
establiments. 
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroga el Decret 138/2003, de 27 de maig, pel qual es regulen les funcions i les 
condicions de formació, d’habilitació i d’autorització del personal de suport a la inspecció 
veterinària als escorxadors de Catalunya. 
 
Disposicions finals 
 
Primera 
Habilitació 
 
Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de salut per modificar 
els annexos mitjançant una ordre, quan sigui necessari per disposició normativa o per 
avenços tècnics en el sistema de producció dels establiments subjectes a control 
veterinari oficial. 
 
Segona 
Entrada en vigor 
 
Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a excepció dels articles 3 i 4.1 i 4.2 pel que fa l’obligació dels 
establiments de disposar d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària, que entrarà en vigor 
l’1 de juliol de 2024.  
 
Tercera 
Habilitacions d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària 
 
L’emissió de noves habilitacions d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària per part de la 
unitat directiva competent en matèria de seguretat alimentària del departament de salut 
d’aquest Decret restarà suspesa en el període comprès entre l’entrada en vigor d’aquest 
Decret i l’1 de juliol de 2024, llevat que sigui aixecada per resolució de la persona titular 
del departament competent en matèria de salut si concorren raons justificades de salut 
pública o sanitat animal. 
 
Quarta 
Informe d’avaluació d’impacte  
 



El departament competent en matèria de salut, transcorreguts 12 mesos comptadors 
des de l’1 de juliol de 2024, ha d'elaborar i presentar al departament competent en 
matèria d’economia un informe que avaluï l’impacte del nou model de prestació de 
serveis de suport al control veterinari oficial establert mitjançant aquest Decret en el 
règim de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària, tenint en compte la tipologia 
i el volum d’activitat dels establiments-subjectes passius, als efectes de revisar, si escau, 
l’adequació de l’import de la taxa als costos de l’activitat gravada, arran del compliment 
de les noves obligacions establertes en aquest Decret.  

 
 
Barcelona, ___d_________ de 2023 
 
 
 
 
 
Pere Aragonès i Garcia  
President de la Generalitat de Catalunya  
 
 
 
 
 
Manel Balcells i Díaz 
Conseller de Salut 
t  



Annex 1 
 
Sistemes de càlcul per a disposar de personal de suport a la inspecció veterinària oficial 
 
 
A. Equivalències entre tipus d’animal i Unitats de Bestiar (UB) 
 

Als efectes d’establir càlculs de producció agregant les diferents tipologies de 
bestiar, s’apliquen les correspondències següents entre tipus d’animal i valor de la 
UB. Cada cap sacrificat de cada tipus es mesura d’acord amb el següent valor: 

 
a) Animals bovins adults, tal com els defineix l’article 17.6 del Reglament (CE)  

1099/2009 del Consell, de 24 de setembre de 2009, relatiu a la protecció dels 
animals en el moment de la matança, i èquids: 1 UB. 

 
b) Altres animals bovins: 0,50 UB. 
 
c) Porcins amb un pes viu superior a 100 kg: 0,20 UB. 
 
d) Altres porcins: 0,15 UB. 
 
e) Ovelles i cabres: 0,10 UB. 
 
f) Xais, cabrits i garrins de menys de 15 kg de pes viu: 0,05 UB. 
 
g) Petits cèrvids (<100 kg de pes viu): 0,05 UB.  
 
h) Caça major d'un altre tipus: 0,2 UB.  

 
B. Paràmetres aplicables al càlcul del nombre de llocs de treball de personal de suport 

a garantir en cada establiment. 
 

1. El nombre de llocs de treball d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària que han 
de garantir els serveis de suport al control veterinari oficial en cada establiment 
obligat a disposar d’aquests serveis s’obté a partir del volum de producció anual 
de l’establiment, mitjançant el següent càlcul: 
 
El quocient de les unitats de bestiar de l’espècie porcina entre 24.000, sumat al 
quocient de les unitats de bestiar de la resta de categories d’espècies entre 
7.000. Aquesta suma de quocients pot ser modificada en més o en menys amb 
un valor de correcció entre 0 i 2, d’acord amb les variables que s’especifiquen 
tot seguit.  
 

Llocs AOIV =
𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑è𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝)

24.000
+
𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑝𝑝𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑑𝑑′𝑟𝑟𝑠𝑠𝑝𝑝è𝑝𝑝𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠)

7.000
 ± [0 − 2] 

 
El valor de correcció de +/- 2 Llocs AOIV s’adopta en funció de les següents 
variables: 

 
a) Autoritzacions d’exportació a països tercers amb requisits addicionals, 

segons volum i destinacions 
 
b) Requisits dictats per l’autoritat competents davant de situacions de 

conjuntura sanitària o de sanitat animal. 
 



c) Raons organitzatives del treball  
 

 
2. El nombre de llocs de treball de personal designat en sales d’especejament, fins 

a un màxim de 2 per establiment, ha d’obtenir-se en funció de: 
 

a) Autoritzacions d’exportació a països tercers amb requisits addicionals, 
segons volum i destinacions. 

 
b) Requisits dictats per l’autoritat competents davant de situacions de 

conjuntura sanitària o de sanitat animal. 
 
c) Raons organitzatives del treball. 

  



Annex 2 
Quantia de l’assegurança o garantia financera 
 
L’assegurança o garantia financera ha de cobrir la responsabilitat civil que es pugui 
derivar dels danys personals, materials i les conseqüències (perjudicis) de l’activitat de 
desenvolupament  de  tasques  instrumentals  o  operatives dels  efectius contractats -
auxiliars oficials d’inspecció veterinària i/o personal designat- que cobreixin la 
responsabilitat civil d’explotació amb un capital mínim de 900.000 euros, així com les 
responsabilitats professional i patronal. 
 
  



Annex 3 
Suport instrumental per a deducció en la taxa per activitats de control i inspecció 
sanitària en escorxadors i establiments de manipulació de caça subjectes a control 
oficial 
 

- Despatx a disposició del servei veterinari oficial, tancat amb clau, climatitzat, de 
dimensions suficients, amb mobiliari complet, i proveït de material fungible 
d’oficina, de forma suficient per dur a terme les tasques de control.  
 

- Espai de vestidors, dutxes i sanitari per a ús exclusiu del servei veterinari oficial, 
de dimensions suficients, amb mobiliari complet, i degudament equipat 
 

- Punts fixos d’inspecció amb dimensions suficients, mesures de protecció, 
equipats amb rentamans, desinfecció de ganivets i estris i suports per a les eines 
per a la inspecció, il·luminació suficient per a les tasques de control i altres que 
siguin necessaris per raó de la ubicació concreta on se situïn els punts de control 
en la cadena 
 

- Equipaments per al correcte exercici de les tasques de control oficial (nevera i 
congelador per al manteniment i custodia de mostres, independent de la resta 
d’equipaments de l’establiment i amb tancament amb clau o candau), ganivets 
en correcte estat de manteniment i esmolat, amb el corresponent equip 
d’higienització, o altres que faciliten la tasca oficial. 
 

- Roba de treball (bates de tela, pantalons, etc.) diferent a la que forma part dels 
equips de protecció individual i que rep de l’Administració  
 

- Equips de seguretat addicionals quan l’establiment té espais o zones pròpies 
que aconsellen alguna protecció addicional a la proveïda com a EPI per part de 
l’Administració.  
 

- En escorxadors on se sacrifiquen especies susceptibles a triquina, espais, 
materials i equipaments necessaris per al mostreig i  l’assaig a fi que el veterinari 
oficial d’escorxador dictamini l’aptitud per a les carns.  
 

- Les obligacions referents a espais i equipaments inclouen les mesures de 
manteniment regular i neteja i desinfecció periòdica dels mateixos, incloent la 
roba de treball i equips de protecció individual susceptibles de neteja i 
desinfecció (botes antilliscants, anorac, davantal,...)  
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