Procediments normalitzats
de treball en animals no
aptes pel transport
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 26 d’octubre de 2017

Presentació
Per tal d’assegurar el compliment de
l'annex I del Reglament (CE) nº
1/2005, s'han elaborat procediments
normalitzats de treball per facilitar la
matança a les explotacions d'animals
definits com “no aptes per al transport”
d’acord amb l’esmentat reglament, els
quals no poden ser transportats degut
a que el transport els ocasionaria un
sofriment afegit.
Aquests documents són una eina per
tal que tots els implicats coneguin les
opcions que tenen en cas de trobar-se
amb animals no aptes pel transport, i
el seu contingut serà revisat
periòdicament sobre la base de
l'experiència adquirida després de la
seva aplicació

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Marta Esparza González, cap de Coordinació i Gestió Territorial
del DARP a Barcelona.
10.15 h Introducció i justificació de l’elaboració del Procediments
Normalitzats de Treball i presentació del document guia d’aptitud
per al transport en bovins, porcins i èquids
Sra. Rosada Gili Cabanillas, responsable de Benestar Animal en el
Sacrifici. DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h Presentació dels Procediments Normalitzats de Treball de l’1 al 7
Sr. Alejandro Martínez Requena, veterinari del Servei d’Ordenació
Ramadera. DARP.
12.30 h Presentació del Procediment Normalitzat de Treball 8
Sr. Eva Tolosa Muñoz, responsable de Programes d'Higiene dels
Establiments Alimentaris
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Montserrat Alamos López, cap del Servei d’Ordenació Ramadera
del DARP.

Organització

Lloc de realització
Serveis Territorials del DARP a Barcelona
Avinguda Meridiana, 38
BARCELONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Servei d’Ordenació Ramadera (Sra. Roser Tarres. Tel.: 93 304 67 00 - A/e:
roser.tarres@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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