Adaptació dels escorxadors
a la normativa de benestar
animal i certificacions
Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 23 de novembre de 2018
Presentació
Un dels objectius d’aquesta jornada és
informar i resoldre dubtes sobre
l’entrada en vigor a finals de l’any
2019 de l’article 14 del Reglament
(CE) 1099/2009 del Consell, relatiu a
la protecció dels animals en el
moment de la matança, en el qual
s’estableixen una sèrie de requisits
addicionals aplicables als escorxadors
respecte el disseny, la construcció i
els equipaments.
També es vol tractar un tema de molta
actualitat com són les certificacions de
benestar animal a escorxador que
cada vegada és una demanda més
important de la indústria alimentària.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Montserrat Àlamos López. Cap del Servei d’Ordenació
Ramadera.
10.15 h Procediments Normalitzats de Treball de benestar animal en el
sacrifici
Sra. Rosada Gili Cabanillas. Responsable de benestar animal en el
sacrifici.
11.00 h Pausa
11.30 h Requisits addicionals aplicables als escorxadors respecte el
disseny, la construcció i els equipaments d’acord amb l’article
14 del Reglament (CE) 1099/2009
Sr. Alejandro Martínez Requena. Veterinari del Servei d’Ordenació
Ramadera.
12.00 h Certificacions de benestar animal a escorxadors de boví i porcí
Sr. Sergi Navarro. FECIC.
12.45 h Certificacions de benestar animal a escorxadors d’aus i conills
Sr. Antoni Dalmau. IRTA.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ignasi Pons. FECIC.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Serveis Centrals. DARP. Planta baixa
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 BARCELONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Sr. Xavier Rodriguez (Tel.: 93 304 67 00 – A/e: javier.romero@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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