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P RI ·MER~ft~~ANY DEL PROJECTE D1 0RGANITZACIO DE LA VETERI
NARIA -M EN EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA DE LA GENERA 
LITAT DE CATALUNYA, 

PREMISSES .- Serveis comarcal i tzats 

SERVEIS.-

Funcionaris exclusivament dedicats a la Consellería d'Agricultura . 
Ambit territorial definit p e r cada funcionari. 
Sou acequat. 

':f~m~t§~r~~:ra~~ I~~ J!A~ 

Pequaris i de Sanitat: els r espectius camps d'acció son el s que s'esmenten 
a continuació, amb les seves respective s funcions .. A sapiguer: 

I - MILLORA I FOMENT RAMADER. Compren : 

a) Serveis de testatge i. comprobació de rendiments . 
b) Llibres Genealógics 
e) Control de parades se sementals . 
d) Serveis d'Inseminació Artificia l . 
e) Fires, concursos, subhastes, Llotges d e contractació, etc. 
f) Ordenació de les produccions. 

II- Animals de deport, , concursos, companyía , ·;aça, i pesça . 

III- Millora i foment d'altres especies d'animals útils (acuicultura, apicu.!_ 
tura, pelletería, etc.). 

IV - Alimentació Animal. 
Contrastació de qualitat de: 

a) Pinsos, correctors i a'altres nutrients. 
b) Farina de carn, de peix i subproduc tes. 
e ) GrelXOS i oleines , 
d) Altres rnateries primes. 
e) Aditius 

V - Mig ambient animal: 

a) Visat de projectes. 
b) Cornprobació de les instal- lacions. 
e) Ordenació comercial pequaria . 

VI - Investigació i Ensenyança 

a) Formació de personal ramader: 

1) Escoles de Capacitació . 
e) Centres d'Extensió Agraria. 

b) Serveis de Dim1lgació Ramadera. 

VII - serveis de Laboratoris. 
VIII Industries subsidiaries de la producció animal: 

a) Control, a nivell comarcal, de la distribució dels productes 
i medicaments farrnacológics i biológics. 

b) Material pequari. 

IX - Programes Sanitaris de Producció: 

a) Generals . 
b) Específi c s. 
amb l'adequació i control de l s p~~~es sanitaris generals . 

x- Moviment pequari. control d'Epizootíe;_---es c o 'fx.;(.,d or-.>1 La.~ o '(aJor í ) 
OBJECTIUS.- Anem, en primer lloc, a donar una idea general de corn enten em tindría 

que organitzar-se la part professional Veterinaria en la Sanitat i producció rama 

dera: 
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Objectius en Sanitat Animal 

Que s'acompleixin els programes de profilaxis. 
Que es declarin i controlin totes les epizootíes. 
Que s'acompleixin els programes de lluita específica de cada enfer 
metat declarada . 

Que es controli la producció de productes zoosanitaris. 
Moviment pequari. 

Objectius en produccions 

Que siguin controlats els plans 
de millora zootecnica (Inseminació, Hibridatjes industrials, 
control de rendiments, Control de llibres genealógics, Control de 
núclis zoologies i de venda de reproductors). (Llibres de producció 
lletera, Testatges) . 

Que es controlin les qualitats del pinsos.- Industries de pinsos, adi 
tius i correctors i materies primes. 

Moviment pequari, estadística i registre de explotacions i nuclis zoo 
lógics. · 

Què es controli el mig ambient, maneig, habitat (control de granjes i 
la seva ubicació, núclis zoológics, etc.) 

Foment, millora .i control de les especies poc conegudes ..(mol-luscs, -
crustacis, pelleteria, agricultura, etc.) 

MIDES A PENDRE PER ASSOLIR-LOS 

Per assolir aquets obj~ctius sería precís, en sanitat animal 

En 

1) Tindre un registre complert d'explotacions, nuclis zoologies i ac 
tivitats. 

2) Que aquets núclis zoologies, granges i activitats, siguin visitats 
periodicament i inspeccionats, per a tindre una clara noticia de 
l'acompliment de les disposicions vigents 

3) Per aixó, cada núcli zoológic, granja o activitat, tindra un llibre 
de registre o d'estahle segons els casos en els que sota la ~espc~ 
sabilitat del propietari o titular s'anotin totes les incidéncies
que afectin a l'activitat. 

4) Tot núcli zoológic, explotació o activitat te que comptar amb l'assi~ 
tencia técnica d'un veterinari lliurement anomenat per l'empresa amb 
l'acceptació expressa i per escrit del veterinari, i aquest te que
constar en el llibre i en el registre corresponent, el qual ano
tara en el llibre d'estable o de registre, totes les incidéncies 
que afectin a la seva especialitat, i sera corresponsable de tot 
allÓ que afecti a la sanitat animal. 

S) Tot moviment de bestiar te que ser controlat per l'Administració. 
Les-guíp~c29~ry-~~tr~~·J~ a petició per escrit del Veterinari de 

Jr~o~c~Ò~~s~~spoñSàbilitza de la Sanitat. El funcionari 
podra comprobar la v eracitat 

6) Els llocs de destí d e l bestiar (fundamentalment escorxadors i mer
cats) deuen controlar les entrades i provinencies, a1xo com l'es-

) 
ta~s "tari 0 desinfecció de mitjans de transpor-t, etc. rt I · ~ ,..,:: .. v:~ v~ , 

Produccions ~ 

1) En les explotacions i núclis zoológics te que registra-se en el 
llibre d'incidéncies, tot canvi, millora, modificació tant en l' 
aspecte genétic com alimentari i de maneig. 

2) Es precís un registre exhaustiu de totes les industries que es de 
diquin a la producció de pinsos o materies primes. 

3) sota la responsabilitat del titular de la Industria, tots els pr~ 
ductes deuen d'estar etiquetats i precintats (els camions seran 
precintats) i a l'envas deuen de constar les característiques del 
producte. 

4) Tota industria estara obligada a tindre l' assistencia técnica d'un 
Veterinari . 
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5) Deu de tindre's un registre especial per les granges que es dedi
quin a la producció de reproductors per la venda a tercers, o que 
produeixin, cor¡lerci alitzin i distribuexin semen c ongelat, ovuls, 
.etc. , o repro ductors. 

6) Els animals destinats a la reproducció o aquells que encara no tin 
guin aquest fi primordial, el seu valor depen d e la s eva genealo 
gía, gossos, caballs, etc.) deuran d'estar indentific ats (tatuats) 
de forma inconfunsible. 

MIDES AUXILIARS 

Es precís dispossar dels laboratoris corresponents per a fer front a 
totes les eventualitats que puguin presentar-se, tant en Sanitat Ani 
mal, com en produccions. 

Es precís una organització jerarquica i coordinadora de t o ts els ser
veis, amb especificació de la dependencia funcional de cadas cuna 

ORGANITZACIO DEL SERVEI 

Per atendre totes les funcions encomenades, s ' ha d' o rganitzar uns ser veís comarcals, amb un nombre de funcionaris equilibrat amb la p r o ducció de cada Co marca. 
Segons dades no masa semblants de diferents provinencies, hem pogut fer una clasificació orien t ativa de comarq ues a fi de tindre una idea dels func ionaris ne cessaris a Barcelona. 
Per e n tendren's hem clas sificat les comarques donant-els'hi uns punt hi potetics qu'ens pugui donar idea.del volum de producció ramadera de cadascuna, tenint en compte tant la producció ramadera, propiament dita, com l ' ubicació d'industries, -núclis zoológics i d 'altres activitats relacionades amb el sector. 
Les 11 Comarques de Barcelona quedan qualificades de la manera seguent: 

OSONA 
VALLES OR~ENTAL . ..... .. .. . 
BAGES .. . . . . . . .... . • . . · · · · · 
BERGADA ... .....• • .. .. . ... . 
VALLES OCCIDENTAL ..• .•. .. . 
ALT PENEDES .. •. . .•.. ...... 
BARCELONES . ... . • . • .... . . • . 
BAIX LLOBREGAT .. . .. . .. .. •. 
MARESME . . ..... . ....• ..... . 
ANOIA · .. . . ...... ... . .. • . · · · 
GARRAF .... . .. .... .. .. ..... 

ESCORXADORS 
PUNTS ASSIGNATS GENERALS I 

FRIGORIFICS 

10 
ï 
6 
5 
4 
4 

4 
3 
3 
2 

3 
;¿ 

1 

1 
1 

Totes les granges, industries i activitats tenen que 
menys dues vegades a l'any pel veteri nari oficial i, a més, sempre 
tancies aconsellin fer visites extraordinaries. 

INDUSTRIES DE 
PINSO 

18 
13 

2 
4 

2 
2 
;¿ 

7 

2 

ser visitades al 
:que les circums 

La responsabilitat reca u sempre en el propietari o titular de l'acti 
vitat , compartida amb el Veterinari corresponent adscrit. 

El funcionari tindra missió inspectora per no realitzadora de l'ace~ 
pliment de la normativa vigent. Tindra que ser present a l'activi~at quan es ~ortin a cap mesures d'emergencia rapides i importants. La resta de func1ons es real1tza
ran sota la responsabilitat del Veterinari de l'explotació, el qual voluntariament pedra declinar la responsabilitat d'atendre aquelles explotacions i activitats que 
siguin conflictives per l'acompliment de la seva obligació. 
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Com a consequencia d'aixó, l'ac.tivitat necessariament tindra que buscar 
un altre v~terinari, i si no el trobés, podría prohibir-se per l'Administració l'exer 
cir l'activitat, previ un expedient aclaratori. 

OSONA ........ . 
VALLES ORIENTAL 
BAGES ........ . 
BERGADA ...... . 
VAL LES OCCTAL .. 
ALT PENEDES .. . 
BARCELONES ... . 
BAIX LLOB .... . 
MARESME •••••••• 

ANOIA .•..... . • 
GARRAF 

8 
5 
5 
2 
2 

1 

1 

TITULARS NECESSARIS 

LABORATORIS I SERVEIS ESPECIALS 
(ESCORXADORS) .... 11 

TOTALS 

A les comarques 28 

Al"tres serveis . . . . . . . 11 

39 
====== 


