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Normativa
 Reial decret 348/2000, de 10 de març, que incorpora a l’ordenament
jurídic la Directiva 98/58/CE, de 20-7-1998, relativa a la protecció dels
animals en les explotacions ramaderes.
 Reglament 1099/2009 del Consell de 24 de setembre de 2009,
relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança.
(d’aplicació a 1 de gener de 2013)
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Reial decret 348/2000
 A l’annex apartat 1c s’estableix que:
“ Tot animal que sembli malalt o ferit rebrà immediatament el tractament
apropiat i, en cas que l’animal no respongui a aquestes cures, es
consultarà a un veterinari el més aviat possible. En cas necessari, els
animals malalts o ferits s'aïllaran en llocs adequats que comptin, en el
seu cas, amb allotjaments apropiats en funció de l'espècie, adaptació i
domesticació de la mateixa, necessitat fisiològica, experiència
productiva, i l’evolució dels coneixements científics”
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Reglament 1099/2009. Definicions
 “Matança”: tot procés induït deliberadament que causi la
mort d’un animal.
“ Matança d’emergència”: matança d’animals ferits o
afectats per una malaltia que comporti un intens dolor o
patiment quan no existeixi una altra possibilitat pràctica per
alleujar-los”.
“ Sacrifici”: matança d’animals destinats al consum humà.
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Reglament 1099/2009. Definicions
 “Subjecció”: aplicació a un animal de qualsevol
procediment dissenyat per restringir-ne els moviments i
suprimir qualsevol dolor, por o inquietud evitables amb la
finalitat de facilitar l’atordiment i la matança efectius.
“Atordiment”: tot procés induït deliberadament que causi
la pèrdua de consciència i sensibilitat sense dolor, inclòs
qualsevol procés que provoqui la mort instantània.
“Atordiment simple”: són els que no provoquen la mort
instantània dels animals.
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Reglament 1099/2009. Article 19
Matança d’emergència
En cas de matança d’emergència, el posseïdor dels animals afectats
adoptarà totes les mesures necessàries per matar-los el més aviat
possible.
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ATORDIMENT I MATANÇA EN EXPLOTACIÓ
Si la canal no es destina al consum humà, les principals
opcions per a la matança de l’animal són:
1. Pistola de clavilla penetrant amb rematada a
continuació (pithing) : èquids, boví, oví, porcí, aus i
conills
2. Injecció letal: èquids, boví, oví, porcí, aus i conills
(nomes veterinari)
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Execució de l’atordiment amb pistola de clavilla
penetrant
Aquest mètode de matança empra un atordiment previ irreversible amb la pistola
de clavilla penetrant seguit de la rematada, de manera que es destrueix el teixit
nerviós en la regió del tronc cerebral per assegurar la mort de l'animal.
L’efectivitat de l’atordiment depèn dels factors següents:
► El tret s’ha d’efectuar en la posició correcta per a cada animal.
► La posició i direcció de l’èmbol o la clavilla perforadora han de garantir la
destrucció de l’escorça cerebral, mesencèfal i tronc cerebral, centre responsable
del control de la respiració.

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/benestar-animal/enllacosdocuments/transport/fitxers-binaris/06PNT-BA-PGANAT06_SOR_MAPAMA_AECOSAN.pdf
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Posició del tir en porcí

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/benestar-animal/enllacosdocuments/transport/fitxers-binaris/06PNT-BA-PGANAT06_SOR_MAPAMA_AECOSAN.pdf
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Posició del tir en boví

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/benestar-animal/enllacosdocuments/transport/fitxers-binaris/06PNT-BA-PGANAT06_SOR_MAPAMA_AECOSAN.pdf
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Rematada (phiting)

Atordiment
 Pistola de clavilla penetrant seguit amb rematada (Pithing)
Destrucció del teixit
nerviós
No s’allibera material
infecciós
No hi ha moviments
involuntaris posteriors
a l’atordiment
La vareta o cànula de rematada és de plàstic
flexible, aproximadament d’1 m de longitud
amb una lleugera curvatura, 7 mm de diàmetre
i en forma de X en la secció transversal

DISLOCACIÓ CERVICAL

Animals fins a 5 kg.
La dislocació manual no és pot
efectuar en animals de més de 3kg.
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INJECCIÓ LETAL
Una injecció mortal amb altes dosis de sedatius i anestèsics provoca una
depressió del sistema nerviós central amb pèrdua del coneixement seguit d’una
depressió del centre respiratori, apnea, aturada cardíaca i la mort,

Aplicació només per part del veterinari

Preferentment via intravenosa
Determinats productes estan prohibits en animals no sedats
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Punts crítics de la matança a explotació
Assegurar sempre que l’animal està mort

15

Document d’aptitud dels animals per al transport
Objectiu

Guia general per a valorar l’aptitud dels animals per al
transport
Document ratificat en Comissió Institucional el 25 novembre 2015
Animal apte per al transport
Aquell que està en condicions d’efectuar el viatge previst en
condicions tals que no puguin resultar ferits o patir sofriments
innecessaris
Document destinat a tots els operadors involucrats a qualsevol
etapa del transport.
Ningú podrà transportar o permetre el transport d’animals de
manera que es pugui causar lesions o patiment als animals.
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Document d’aptitud dels animals per al transport

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/benestar-animal/enllacos17
documents/transport/fitxers-binaris/Document-aptitud-dels-animals-per-al-transport-MAPAMA_AECOSAN.pdf
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Document d’aptitud dels animals per al transport
1. ANIMALS NO APTES PER AL TRANSPORT
- Animals caiguts: animals tombats, incapaços d’aixecar-se o romandre
dempeus.
- Incapaços de moure’s sense dolor: els signes de dolor al moviment són els
següents:
-

Respiració superficial freqüent
Postura anormal, esquena arquejada
Manera de caminar anormal (pas escurçat, incapacitat de caminar al pas dels
humans)
Coixesa evident o incapacitat de distribuir el pes en totes quatre extremitats.

-Incapacitat per desplaçar-se sense ajuda:
-

Que calguin cops repetits o continus o estrebades de la corda de subjecció
Que els calgui suport extern per mantenir la postura o presentin pèrdues
d’equilibri.

Criteri bàsic: L’ANIMAL HA DE SER CAPAÇ DE CARREGAR EL PES EN TOTES QUATRE POTES
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Document d’aptitud dels animals per al transport
1. ANIMALS NO APTES PER AL TRANSPORT
FERIDA OBERTA GREU
Es considera una ferida oberta greu:
- Ferida profunda amb obertura de la cavitat corporal (pit, abdomen, engonal,
cavitat cranial); els òrgans interns poden ser visibles.
- Ferida quirúrgica que s’ha reobert.
- Ferida extensa:
-

Infectada, normalment acompanyada de pus o paràsits
Greu lesió a la pell, els músculs o les membranes mucoses.

Criteri bàsic: LA FERIDA CAUSARIA DOLOR I PÈRDUA DE SANG DURANT EL TRANSPORT

Els animals amb ferides com a conseqüència de l’escornat o la castració poden
transportar-se si les ferides estan completament cicatritzades
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Document d’aptitud dels animals per al transport
1. ANIMALS NO APTES PER AL TRANSPORT
PROLAPSE
Rectal, uterí o vaginal.
ANIMALS AMB DEBILITAT FISIÒLOGICA
Animals amb debilitat no causada per ferida o malaltia, que poden necessitar
requisits específics no compatibles amb el transport.
 Femelles prenyades que hagin superat el 90% de la seva gestació
 Femelles que hagin parit la setmana anterior
 Mamífers nounats amb el melic no cicatritzat completament
 Animals molt joves amb transports superiors als 100 km de distància:
 Garrins amb menys de tres setmanes de vida
 Béns amb menys d’una setmana
 Vedells menors de deu dies.
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Document d’aptitud dels animals per al transport
ANIMALS AMB SÍMPTOMES DE MALALTIA QUE PODEN NO SER
APTES PER AL TRANSPORT
Per prendre una decisió correcta, convé tenir en compte:
• L’estat general de l’animal
• Les circumstàncies del transport: durada, densitat, climatologia...
Un animal en bon estat de salut presenta les característiques següents:
• Es mostren actius i atents
• Presenten el pèl brillant i sec
• Respiren amb normalitat
• Tenen una adequada condició corporal
• No presenten signes manifestos de dolor (postures antiàlgiques,
vocalitzacions, respiració superficial...).
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Document d’aptitud dels animals per al transport
ANIMALS AMB SÍMPTOMES DE MALALTIA QUE PODEN NO SER
APTES PER AL TRANSPORT
Hi ha una sèrie de situacions en què l’animal pot ser considerat no apte per al
transport:
 Hemorràgies
 Meteorisme
 Primesa extrema
 Problemes cutanis
 Secrecions anormals
EN CAS DE DUBTE DEMANEU
 Inflamació
ASSESSORAMENT VETERINARI
 Vòmits o diarrea
 Dificultat respiratòria
 Rebuig o dificultat de beure i menjar
 Comportaments anòmals
 Visió compromesa
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Guia pràctica d’avaluació de l’aptitud per al transport

http://www.covib.org/img/final_transport_guidelines_spanish.pdf
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Guia pràctica d’avaluació de l’aptitud per al transport
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http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_aptitud_transporte_cerdos_ES.pdf

Guia pràctica d’avaluació de l’aptitud per al transport
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Guia pràctica d’avaluació de l’aptitud per al transport
Estructura de la guía:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pròleg
Definicions
Com interpretar els signes
PART I: LEGISLACIO EUROPEA
PART II: CONDICIÓ DE L’ANIMAL QUE PROHIBEIX EL TRANSPORT
PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA UNA AVALUACIÓ
PREVIA
Annex I: Principals referències a la legislació
Annex II: Recomanacions: mesures a adoptar quan els animals estimats com
a no aptes pel transport es troben a explotacions, centres de concentració, i
llocs de control o durant el transport.
Annex III: Exemple d’un pla de contingència generic
Annex IV: Exemple d’un pla de contingència per un viatge específic.
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Procediment Normalitzat de Treball

①
Actuacions del titular de l’explotació en el
transport dels animals a l’escorxador
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Actuacions del titular de l’explotació en el transport dels animals a l’escorxador

❶

Objectiu | Responsabilitat
 Valoració de l’aptitud de l’animal per efectuar el viatge previst
 Consideracions en el cas d’animals que presenten lesions o malalties
lleus però el transport no preveu un sofriment o patiment innecessari
 Actuacions en cas de considerar animals com a no aptes per al
transport

 Actuacions en cas de considerar els animals com a aptes per al
transport amb condicions

RESPONSABLE
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Actuacions del titular de l’explotació en el transport dels animals a l’escorxador

❶

Procediment
Animal apte
per al
transport
Animal amb
aptitud per
al transport
dubtosa
Animal no
apte per al
transport

Càrrega i transport

Comunicació Assessorament
veterinari/ària

Comunicació
veterinari/ària

Declaració
veterinària de
reconeixement
de l’aptitud per
al transport

Valoració
Aptitud per al
consum humà

Sacrifici
d’urgència

Alternatives

Matança
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Procediment Normalitzat de Treball

②
Actuacions del/la veterinari/ària de
l’explotació per a la determinació de
l’aptitud dels animals per al transport a
l’escorxador
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Actuacions del/la veterinari/ària per a la determinació de l’aptitud per al transport

❷

Objectiu | Responsabilitat
 Valoració de l’aptitud de l’animal per efectuar el viatge previst
 Criteris per a declarar un animal apte o no apte per al transport,
d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1/2005
 Consideracions per a determinar un animal no apte per al transport
independentment de la supervisió veterinària

 Consideracions en el cas d’animals que presenten lesions o malalties
lleus i el titular de l’explotació té la voluntat de realitzar el trasllat dels
animals a l’escorxador

RESPONSABLE
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Actuacions del/la veterinari/ària per a la determinació de l’aptitud per al transport

❷

Consideracions per determinar l’aptitud per al transport
 Característiques de l’animal i estat sanitari
 Comportament habitual (normal, estressat, excitat...)
 Si es tracta d’animals perillosos o que puguin esdevenir
incontrolables de manera que comportin un risc per a la salut i el
benestar de l’animal mateix, i la seguretat de les persones.
 Si l’animal pot transportar-se aïllat de la resta, i en unes condicions
adequades.

 Circumstàncies i condicions del transport:






Condicions climatològiques
Densitats de càrrega
Barreja d’animals
Estat de les vies i els camins fins al lloc de destinació
Nombre i lloc de les càrregues i descàrregues.
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Actuacions del/la veterinari/ària per a la determinació de l’aptitud per al transport

❷

Procediment
Animal apte
per al
transport
Animal amb
aptitud per
al transport
dubtosa

Animal no
apte per al
transport

Càrrega i transport
Declaració
veterinària de
reconeixement
de l’aptitud per
al transport

Valoració Aptitud
per al consum
humà
PNT 3 i PNT 4

Sacrifici d’urgència
PNT 5

Matança
PNT 6
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Procediment Normalitzat de Treball

③
Actuacions del/la veterinari/ària de
l’explotació per a la determinació de
l’aptitud per al sacrifici d’urgència en
l’explotació i posterior destinació a
l’escorxador
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Actuacions del/la veterinari/ària per a la determinació de l’aptitud per al sacrifici

❸

Objectiu | Responsabilitat
 Valoració de l’aptitud per al sacrifici d’urgència en l’explotació i
posterior destí a escorxador dels animals considerats no aptes per al

transport per raons de benestar animal

RESPONSABLE
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Actuacions del/la veterinari/ària per a la determinació de l’aptitud per al sacrifici

❸

Procediment
Animal no apte per al transport

Animal sa
PNT 4

Inspecció ante mortem

Valoració addicional
(tractament, maneig,
cost-benefici)

El manteniment
de l’animal viu
suposa un
patiment
addicional

Matança – PNT 6
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Procediment Normalitzat de Treball

④
Actuacions del/la veterinari/a en cas de
sacrifici d’urgència en l’explotació i
posterior destinació a l’escorxador
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Actuacions del/la veterinari/ària en sacrifici d’urgència i posterior destinació escorxador

❹

Objectiu | Responsabilitat
 Instruccions per tal que el veterinari de l’explotació assessori el
sacrifici d’urgència dels animals considerant que es declaren no aptes
per al seu transport

 Consideracions per avaluar el sacrifici per al consum humà, així com
les feines posteriors de preparació i transport fins a l’escorxador de
destí

RESPONSABLE
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Actuacions del/la veterinari/ària en sacrifici d’urgència i posterior destinació escorxador

❹

Procediment

Identificació animal

Inspecció ante mortem de
l’animal
per tal de
determinar la seva aptitud
per al sacrifici d’urgència.

Control documental

Estat de neteja dels animals

Estat sanitari (risc salut animal o humana)

Determinació de constants vitals
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Actuacions del/la veterinari/ària en sacrifici d’urgència i posterior destinació escorxador

❹

Procediment
Desfavorable

Favorable

El personal
disposa del
nivell de
competència
adequat

Matança –

PNT 6

El/la veterinari/ària supervisarà les operacions
d’atordiment i sacrifici de l’animal.

La manipulació
és adequada
sense causar
dolor o
patiment
addicional

Verifica que no es realitza
cap manipulació ni
preparació de la canal
(excepte les permeses)
Verifica les condicions del
transport
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Actuacions del/la veterinari/ària en sacrifici d’urgència i posterior destinació escorxador

❹

Procediment

Document per al trasllat
d’animals sacrificats a
l’explotació amb destinació a
consum humà

En aquest document cal fer
constar:
• Identificació animal;
• Resultat favorable de la
inspecció ante mortem;
• Data i hora del sacrifici
d’urgència;
• Motiu del sacrifici d’urgència;
• Naturalesa del tractament
que, en el seu cas, s’hagi
administrat a l’animal.
• Condicions de recollida de
sang
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Procediment Normalitzat de Treball

⑤
Actuacions del personal de l’explotació
durant les operacions de sacrifici dels
animals declarats aptes per al sacrifici
d’urgència en l’explotació i posterior
destinació a l’escorxador
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Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

❺

Objectiu | Responsabilitat
 Actuacions que el personal de l’explotació ha de complir per tal de
garantir les condicions de benestar animal i de higiene establertes en
la legislació durant les operacions de sacrifici dels animals

 Les actuacions són supervisades pel veterinari/ària de l’explotació

RESPONSABLE
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Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

❺

Procediment d’actuació
Requisits per l’aprofitament de les carns d’animals no aptes per
al transport, però aptes per al sacrifici d’urgència i posterior
destinació a l’escorxador
 El/la titular de l'explotació comptarà amb l'acceptació per part
de l'operador de l’escorxador per al sacrifici de l’animal a
l’explotació i trasllat de la canal.
 Caldrà establir contacte amb la suficient antelació per a una
correcta planificació en la manipulació de l'animal.
Inspecció
ante
mortem

El personal disposa
del nivell de
competència adequat

Disposa d’instal·lacions adequades
per a portar a terme el sacrifici
sense produir dolor, angoixa o
patiment evitable

Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

Procediment d’actuació – Execució del sacrifici
 Subjecció
• Aplicar un mètode de subjecció adequada dels animals per
l’aplicació del mètode d’atordiment
• Queda prohibida qualsevol manipulació que pugui causar
dolor o patiment innecessari als animals

❺

Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

Procediment d’actuació - Execució del sacrifici
 Execució de l’atordiment
• Per les seves condicions d’ús més ampli a diverses espècies i
amb menys riscos per al personal, el mètode mecànic de
pistola amb clavilla penetrant és el mètode més idoni.
• No es pot practicar l’atordiment quan no sigui possible
realitzar el dessagnament dels animals immediatament
després.

❺

Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

Procediment d’actuació - Execució del sacrifici
 Execució de l’atordiment

❺

Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

Procediment d’actuació - Execució del sacrifici
 Monitorització de l’atordiment

❺

Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

❺

Procediment d’actuació - Execució del sacrifici
 Dessagnat
• El tall, cal realitzar-lo sobre els principals vasos sanguinis de la
zona del coll (vena jugular i artèries caròtides) de manera que
es provoqui un dessagnat ràpid i profús.
• S’ha de garantir que durant el procés de dessagnat l’animal no
recupera la consciència o la sensibilitat, per la qual cosa el
temps entre l’execució de l’atordiment i el degollament s’ha
de reduir al mínim possible.

Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

Procediment d’actuació
 Preparació mínima de la canal
• La preparació de la canal només s’efectuarà quan s’hagin
comprovat la falta de signes de vida de l’animal
Obertura màxima de 15 cm de la zona abdominal per permetre la distensió
visceral
Si el temps de transport és
superior a 45 minuts

L’estómac i intestins
Identificar degudament les vísceres

❺

Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

❺

Procediment d’actuació
 Condicions de transport
• El contenidor o mitjà de transport ha d’estar NET
• Entre el sacrifici i l’inici de la preparació de la canal no han de
transcórrer més de 3 hores
• La temperatura del contenidor igual o inferior a 4o C, excepte:
 Si entre el sacrifici d’aquest animal i la seva recepció a
escorxador transcorren menys de 2 hores
 Temperatura ambient igual o menor a 7oC
• El transportista ha de conserva els registres de temperatura

Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de sacrifici dels animals

❺

Procediment d’actuació – Requisits documentals

Documentació

Document perDeclaració
al trasllatdel /la titular
Declaració del/la
d’animals sacrificats
a
de l’explotació
per al
veterinari/a perl’explotació
al sacrifici amb
sacrifici d’urgència en
d’urgència en l’explotació
destinació a consum
humà
l’explotació

ICA
Documents
d’identificació
dels animals
Document
unificat
trasllat
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Procediment Normalitzat de Treball

⑥
Actuacions del personal de l’explotació
durant les operacions de matança dels
animals que no són destinats al sacrifici
per a consum humà
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Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de matança dels animals

❻

Objectiu | Responsabilitat

Actuacions que el personal de l’explotació ha de complir
per tal de garantir les condicions de benestar animal
durant

les

operacions

de

matança

dels

animals

considerats no aptes per al transport i no aptes per al
consum humà

RESPONSABLE
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Actuacions del personal de l’explotació durant les operacions de matança dels animals

❻

Procediment d’actuació
Requisits per la matança dels animals no aptes per al transport
ni aptes per al sacrifici d’urgència per a consum humà

El veterinari de l’explotació considera no apte per al transport, i no aptes per
al consum humà després de realitzar inspecció ante mortem

El personal disposa
del nivell de
competència adequat

Disposa d’instal·lacions adequades per a
portar a terme la matança sense produir
dolor, angoixa o patiment evitable

Procediment Normalitzat de Treball

⑦
Actuacions del Servei Veterinari Oficial de
l’Escorxador davant l’arribada d’animals a
l’escorxador i l’avaluació de la seva
aptitud per al transport
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Actuacions del SVOE davant arribada d’animals i avaluació de l’aptitud per al transport

❼

Objectiu | Responsabilitat

Actuacions que el Veterinari Oficial d’Escorxador ha de
realitzar davant l’arribada d’animals i l’avaluació de la seva
aptitud per al transport (animals no aptes pel transport o
aptes amb condicions)
RESPONSABLE
Sens perjudici de les responsabilitats i obligacions del/la titular i
veterinari/ària de l’explotació, del transportista i de l’operador de
l’escorxador
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Actuacions del SVOE davant arribada d’animals i avaluació de l’aptitud per al transport

❼

Procediment
 D’acord amb el Reglament (CE) 1/2005, podem dividir els
animals que arriben a l’escorxador en 3 grups:

Aptes per al
transport

NO aptes per al transport
a.

a.

Aptes per al transport
amb condicions

Capaços de moure’s
per si mateixos

a.

Incapacitat de
mobilitat per si
mateixos

A criteri del /la
titular dels animals
(sense certificat
veterinari)

b.

Amb certificat
veterinari

ACTA CONTROL OFICIAL
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CONCLUSIONS
• Totes les explotacions han de disposar d’instruccions per a la matança
d’animals que estan malalts o ferits i no es puguin recuperar.
• S’ha d’assegurar que el personal de l’explotació disposa de formació per a la
matança d’aquests animals o que es delega a personal format extern a
l’explotació (visitadors o veterinaris clínics)
• Tots els animals que no siguin aptes pel transport:
 Matança a explotació i destrucció
 Sacrifici a explotació i transport de l’animal mort a escorxador
• Es disposen de moltes instruccions disponibles a la xarxa per efectuar la
matança d’aquets animals.
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