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VETERINARIS/ÀRIES ESCORXADORS 
 
Us resumim tot seguit els aspectes més importants tractats a les darreres reunions del grup de treball. 
 
 
S’està treballant en un protocol de roba de treball i EPIs per tal que TOT el col·lectiu de veterinaris/àries 
implicats/des en la inspecció en tinguin sempre i en condicions, cosa que no passa actualment, ja que hi ha 
companys/es que no en tenen o que no són de les talles correctes. 
 
En aquest protocol es modifica la cadena de responsabilitats, massa llarga i dispersa que fa que es perdi 
efectivitat (segons en quin territori sembla que no es té clar a qui i com s’ha de fer la comanda d’EPIs). 
 
CCOO demanem que es tinguin en compte els substituts, ja que encara que han de fer la mateixa feina i 
corren els mateixos riscos que els integrants del Servei Veterinari Oficial titular. Fins ara només es tenia en 
compte als companys o companyes que feien substitucions de més de 3 mesos, i tota la resta tenia que 
“anar tirant” amb la roba que hagués allà  dels altres companys, fos o no de la seva talla. L’Administració 
respon que procurarà que a cada centre de treball hi hagi algunes mudes de cada talla per als substituts o 
les visites oficials per part de tècnics de la Generalitat. 
 
També es reclama que es tinguin en consideració les sales de manipulació de carn de caça que no havien 
pensat en els rics biològics que poden existir-hi. Es proposa augmentar el nivell de seguretat dels EPIs en 
aquestes sales que actualment no tenen res; com a minin a EPI bàsic d’escorxador + mascareta par a riscos 
biològics. 
 
Sembla ser que el protocol actual no està implementat de manera correcta i a cada territori es fan servir 
documents diferents i vies diferents per a la comanda de roba d’un sol ús, evidentment amb resultats 
diversos en la seva disponibilitat. 
 
Després d’haver vist que hi ha força companys que no han rebut formació en Prevenció de Riscos Laborals 
en anys, preguntem com està el tema. L’Administració comunica que encara queden 204 sense formació 
(30% del personal adscrit a escorxadors), que es tenia que fer algun curs aquest juliol, però per ser període 
estival s’ha posposat fins a la tardor i encara no hi ha dates. 
 
A petició de CCOO en una anterior reunió, s’ha iniciat un protocol de farmacioles per tal que tant tots els 
punts de treball fixes com els veterinaris que fan la seva inspecció en llocs diferents disposin d’una 
farmaciola en condicions per casos de petits accidents. El protocol està iniciat però cal revisar-lo. 
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