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VETERINARIS ESCORXADOR (VOE) 
 
A la darrera reunió amb representants de l’Administració es van tractar els temes següents: 
 
Manca d’informació  
 
Atesa la manca d’informació sobre prevenció de riscos laborals que pateix el col·lectiu, CCOO sol·licitem 
que es pengi tota a la intranet i que se’ns faci coneixedors de la seva ubicació exacta. 
 
Manca de formació 
 
Molts VOE no han fet cap formació en prevenció de riscos laborals i la resta no en fa des de l’any 2003. 
CCOO sol·licitem que s’apliquin els arts. 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i es posi en 
marxa la formació de manera immediata. L’Administració argumenta que no cobreixen els cursos i que per 
això no en fan. CCOO responem que si no hi ha més assistència és per manca de difusió de l’oferta 
formativa, per manca de comptabilització d’aquestes hores com treballades o bé perquè no es posen 
substituts/es. 
 
Accidents 
 
Es demana que s’informi clarament els VOE sobre les actuacions a realitzar en cas d’accident. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
Sol·licitem una distribució correcta dels EPIs ja que hi ha moltes queixes del col·lectiu en el sentit que no 
s’ajusten a les seves necessitats o bé perquè no es faciliten les talles adequades o el material demanat. Així 
mateix, sol·licitem la renovació i facilitació d’EPIs més protectors en aquells escorxadors on no es fa 
sanejament per prevenir possibles malalties infeccioses. 
 
Farmacioles 
 
CCOO denunciem que moltes farmacioles tenen productes caducats. L’Administració contesta que els 
demanin i des de CCOO sol·licitem la implantació d’un protocol de reposició de farmacioles que obligui a 
revisar-los almenys un cop a l’any i d’aquesta manera es farien totes les comandes a la vegada. 
 
Altres 
 
CCOO sol·licitem que el Servei de Prevenció visiti els despatxos de Fricorsa i Norfrisa ateses les denigrants 
condicions de treball existents. 
 
Així mateix, sol·licitem que s’estudiï el cas del vestuari del Costa Brava on comparteixen espai 14 auxiliars i 
7 VOE d’ambdòs sexes. 
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