
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramitació: Departament de Salut.- Pl. Santa Eulàlia, 9-4t. (07001) Palma. Tel. 971 225900.  
Fax: 971 225965. www.palmademallorca.es 

 
MODEL NORMALITZAT (VERSIÓ 2.0 [DATA DE CREACIÓ DE LA PLANTILLA]) 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  ÀÀRREEAA  DDEE  TTUURRIISSMMEE  SSAANNIITTAATT  II  CCOONNSSUUMM  04020000 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  sense  

AAssssuummppttee::  
Memòria campanya sanitària de sacrifici porcí per al 
consum domèstic 2021-2022 

 

 
 
 
 
De conformitat  amb el Decret 34/2009 de dia 19 de juny (BOIB 93 de 27.06.2009), pel qual 
s’estableixen les normes pel control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al 
consum privat, correspon als ajuntaments l’autorització, l’organització i el desenvolupament 
de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic en l’àmbit del seu 
municipi. 
 
La campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat al terme 
municipal de Palma, es desenvoluparà des de l’1 de novembre del 2021 al 28 de febrer del 

2022. 
 
Es podran sacrificar animals de l’espècie porcina per al consum domèstic privat durant la 
campanya 2021-2022, sempre i quan s’utilitzi el mètode diagnòstic de digestió de  mostres 
col·lectives  amb utilització d’agitador magnètic per a la detecció de la triquina. El canvi de 
tècnica analítica està motivat per la publicació del Reglament d’Execució (UE) 2015/1375 de 
la Comissió de 10 d’agost de 2015 pel qual s’estableixen normes específiques pels controls 
oficials de presència de triquina a la carn, derogant el Reglament (CE) número 2075/2005.  
 
L’Ajuntament de Palma informarà a les persones interessades en el sacrifici a domicili de 
bestiar porcí, que el mètode tradicional d’examen triquinoscòpic ja no figura actualment com 
a mètode de detecció perquè no aconsegueix detectar espècies de triquina no encapsulades i, 
per tant, no es considera un mètode adequat.  
 
El nombre de caps de bestiar que es sacrifiquin per família, ha de ser només el necessari per 
satisfer les necessitats de consum. Els productes resultants de la matança, així com la carn 
obtinguda, s’han de destinar al consum familiar directe i, en conseqüència, està prohibida la 
venda dels productes tant de frescs com de curats (canals, especejament, embotits i vísceres). 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Palma posarà a disposició dels particulars interessats el material 
informatiu, tríptics i la relació dels Veterinaris Col·laboradors de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears acreditats. Els veterinaris col·laboradors, inscrits al Registre de Veterinaris 
Col·laboradors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, col·laboraran en el 
desenvolupament de la campanya de sacrifici de porcs i realitzaran el control sanitari objecte 
d’aquesta norma. S’adjunta relació dels veterinaris acreditats i inscrits en el registre oficial. 
 
Els propietaris dels animals sacrificats, han de lliurar les mostres de carn de cada porc en la 
forma, el temps i el lloc que indiqui el veterinari col·laborador, el qual comunicarà qualsevol 
resultat positiu en la detecció de triquines realitzada o qualsevol altra zoonosi i/o epizoòtia a 
la persona interessada i als serveis veterinaris oficials del Sector Sanitari de Palma, en un  
 



 
termini màxim de 24 hores. El cost de la tècnica analítica per a la determinació de triquina i el 
de la destrucció de la carn i  productes carnis que es declarin no aptes, correspon als 
propietaris dels animals. Els honoraris professionals dels veterinaris col·laboradors autoritzats 
han de ser els corresponents al lliure exercici de la professió. 
 
Es publicarà en el BOIB l’autorització, organització i desenvolupament de la campanya de 

sacrifici porcí per al consum domèstic al terme municipal de Palma, donant publicitat de les 
condicions de la mateixa mitjançant la plana web de l’ajuntament. 
 
 
Palma, 19 d’octubre de 2021 
EL VETERINARI MUNICIPAL 
 


