Ajuntament de Felanitx

CAMPANYA D’ANÀLISI DE LA TRIQUINA EN LA
MATANÇA PER A CONSUM DOMÈSTIC PRIVAT

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment
de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret
34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya
de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual
s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:
1. La campanya de sacrifici s’ha de realitzar entre els dies 1 de
novembre de 2018 i 30 de març de 2019.
2. Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc
d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per
a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:
a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de
l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa
amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.
b) Els Veterinaris designats Col·laboradors de l’Ajuntament de
Felanitx, són la Sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590,
telèfon 652258048 i el Sr. Andreu Josep Oliver Rullan, col·legiat amb núm.
971.
c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada
animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que
facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia
Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 30 €.
El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de
l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat
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amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi
com a mínim els 50 g de mostra.
d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment
cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.
e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de
l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.
Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici,
tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per
al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a
l’entorn humà.
L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que
constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici,
seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.
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Felanitx, document signat electrònicament al marge.

