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1.- Objecte i data de desenvolupament de la campanya 
 
L’Ajuntament d’Inca, en compliment de la legislació vigent, durà a terme una 

Campanya de Control Sanitari d’Animals de l’Espècie Porcina que es destinen al 

consum privat dins el terme municipal d’Inca.  

 

L’objecte d’aquesta campanya és informar els propietaris de porcs que han de ser 

sacrificats per a consum privat de l’obligatorietat de dur a terme una anàlisi de detecció 

de la triquinosi. La triquinosi és una malaltia causada per la triquina que es pot 

transmetre als humans a partir d’aliments procedents de porcs que contenen aquest 

paràsit. 

 

La campanya es desenvoluparà entre el 1 de novembre de 2016 i el 30 de març de 

2017, ambdós inclosos. 

 
 
2.- Difusió i organització de la campanya 

 

L’Ajuntament farà difusió de l’objecte de la Campanya entre les persones a les quals 

va adreçada i les seves dates de desenvolupament amb els mitjans que consideri més 

adients.  

 

Les persones que duguin a terme el sacrifici d’animals de l’espècie porcina per 

destinar-los al consum privat dins el terme municipal d’Inca es veuran obligades a 

realitzar l’anàlisi per a la detecció de la Trichinella que sigui més adient per a la 

detecció del nemàtode a la carn fresca de tots aquests animals, segons el que 

estableix el nou Reglament europeu (Reglament d'Execució (UE) 2015/1375 de la 

Comissió. de 10 d'agost de 2015, pel que s'estableixen normes específiques per als 

controls oficials de la presència de triquines a la carn). A tal efecte, el procediment a 

seguir serà el següent: 

 

1. Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb un dels 

veterinaris col·laboradors de la campanya. Per facilitar aquesta tasca, 

l’Ajuntament farà difusió, a través de la seva pàgina web, del llistat de 

veterinaris col·laboradors i de les seves dades de contacte. La Policia Local 

d’Inca disposarà de bosses amb precinte per a la recollida de les mostres que 
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els interessats podran recollir gratuïtament. Els interessats podran contactar 

amb l’Ajuntament en cas de qualsevol dubte relatiu a la Campanya. 

2. Les persones interessades hauran de lliurar les mostres en la forma, el temps i 

el lloc que el veterinari col·laborador els indiqui. La mostra quedarà en poder 

d’aquest i correspondrà a la persona interessada abonar el cost de l’anàlisi 

corresponent. Els honoraris professionals dels veterinaris col·laboradors 

autoritzats seran els que corresponen als del lliure exercici de la professió. 

3. El veterinari col·laborador identificarà la mostra, realitzarà l’anàlisi de la mostra 

en el termini de 2 dies hàbils comptadors des del sacrifici de l’animal i 

emplenarà els documents que figuren a l’annex II i IIII del Decret 34/2009, de 

19 de juny, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de 

l’espècie porcina que es destinen al consum privat.  

4. Una vegada realitzada l’anàlisi, el veterinari col·laborador comunicarà a la 

persona interessada el seu resultat i les mesures a prendre. En cas que el 

resultat sigui negatiu, el veterinari col·laborador s’encarregarà de destruir les 

mostres restants, mentre que, si és positiu, ho haurà de comunicar al Servei 

Veterinari Oficial (SVO), el qual procedirà a la immobilització i posterior 

destrucció de la carn i derivats dels quals procedeixi la mostra. El cost de la 

destrucció de la carn i derivats que es declarin no aptes anirà a càrrec de la 

persona interessada. 

 

Una vegada finalitzada la campanya, l’Ajuntament donarà difusió dels seus principals 

resultats (nombre de mostres analitzades i resulta, incidències trobades…) pels 

mitjans que consideri més adients. 

 

 

3. – Llistat de veterinaris col·laboradors dins la campanya 2015-2016 

El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) recull tots el veterinaris 

que col·laboren en la campanya 2016-2017. estarà disponible en la seva web oficial: 

http://www.covib.org . També estarà publicat a la web de l’Ajuntament d’Inca: 

www.incaciutat.com  


