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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
5438 Reial decret 340/2014, de 9 de maig, pel qual s’estableixen disposicions en 

relació amb l’assistència als controls oficials en establiments de producció de 
carn fresca d’aus de corral i lagomorfs.

El Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament i del Consell, de 29 d’abril de 2004, 
pel qual s’estableixen normes específiques per a l’organització dels controls oficials dels 
productes d’origen animal destinats al consum humà, regula les actuacions dels 
veterinaris oficials i dels auxiliars oficials en els escorxadors i faculta els estats membres 
per permetre que, sota determinades condicions establertes pel mateix Reglament, 
alguna de les funcions d’aquests últims s’exerceixin pel personal d’aquests establiments, i 
prestin així assistència en els controls oficials.

Així, l’apartat 6 de l’article 5 estableix que els estats membres poden permetre que 
membres del personal de l’escorxador prestin assistència en els controls oficials 
mitjançant la realització de determinades funcions específiques en relació amb la 
producció de carn d’ocells de corral i lagomorfs, sota la supervisió del veterinari oficial. En 
aquest cas, el personal que porti a terme les tasques esmentades ha d’estar qualificat i 
rebre una formació mínima d’acord amb el que estableix el mateix Reglament, actuar amb 
independència del personal de producció i informar de qualsevol deficiència el veterinari 
oficial.

Aquest Reial decret té per objecte establir les condicions i els requisits que s’han de 
reunir per autoritzar la participació del personal dels escorxadors en funcions específiques, 
en relació amb el control de la producció de carn d’ocells de corral i de lagomorfs, i fixa les 
condicions generals per implantar aquest sistema, la qualificació i la formació del personal 
assistent i les condicions per concedir l’autorització esmentada.

En la seva elaboració s’han consultat les comunitats autònomes, així com les ciutats 
de Ceuta i Melilla, els sectors afectats, i ha emès el seu informe preceptiu la Comissió 
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la seva reunió del 
dia 9 de maig de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte establir les condicions i els requisits per a 
l’autorització de la participació, com a assistents, del personal dels escorxadors en 
funcions específiques en relació amb el control de la producció de carn d’ocells de corral i 
de lagomorfs.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per assistent el personal qualificat de 
l’establiment que actua amb independència del personal de producció i sota la supervisió 
del veterinari oficial i presta assistència en els controls oficials mitjançant la realització de 
determinades funcions específiques.

2. Són aplicables als efectes que preveu aquest Reial decret les definicions que 
preveu la normativa vigent aplicable i, en particular, les que preveu el Reglament (CE) 
núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 125  Divendres 23 de maig de 2014  Secc. I. Pàg. 2

s’estableixen normes específiques per a l’organització de controls oficials dels productes 
d’origen animal destinats al consum humà.

Article 3. Condicions generals per a l’autorització de la participació com a assistents del 
personal dels escorxadors.

1. Les autoritats competents de les comunitats autònomes poden autoritzar en el 
seu àmbit territorial que el personal dels escorxadors presti assistència en els controls 
oficials, mitjançant la realització de determinades funcions específiques en relació amb la 
producció de carn d’ocells de corral i lagomorfs, sota la supervisió del veterinari oficial, en 
els termes que estableix el Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 29 d’abril de 2004. Aquesta autorització s’ha de comunicar a l’Agència 
Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.

2. Les autoritats competents de les comunitats autònomes que autoritzin la 
participació d’assistents han de vetllar perquè tant els establiments beneficiaris de 
l’autorització esmentada com el personal identificat per exercir les funcions d’assistent 
compleixin el que estableix el capítol III de la secció III de l’annex I del Reglament (CE) 
núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.

3. El personal que exerceixi com a assistent ha d’estar format i qualificat de 
conformitat amb el que estableix l’article 4, ha d’actuar amb independència del personal 
de producció i exercir les seves funcions sota la supervisió i direcció del veterinari oficial, 
que n’és el responsable, al qual ha d’informar de qualsevol deficiència.

4. Les activitats dels assistents han de ser supervisades pel veterinari oficial, el qual 
ha de fer exàmens d’avaluació periòdics per determinar si l’activitat del personal s’ajusta 
als criteris establerts, i ha de deixar constància documental dels exàmens esmentats.

5. Aquest personal ha de deixar d’exercir funcions d’assistent si el seu treball 
menyscaba el nivell d’higiene en l’establiment, si no exerceix les seves funcions 
correctament o si, en general, efectua el seu treball d’una manera que, segons l’opinió de 
l’autoritat competent, no sigui satisfactòria.

Article 4. Qualificació i formació del personal assistent.

1. El personal que actuï com a assistent ha de disposar de la formació necessària i 
concorde amb l’exercici de les funcions específiques que li siguin assignades segons la 
seva qualificació o categoria professional i actualitzar els seus coneixements.

2. La formació dels assistents s’ha d’acreditar mitjançant un títol de formació 
professional, o un certificat de professionalitat, o bé un certificat reconegut per l’autoritat 
competent que permeti acreditar que es reuneixen els requisits de formació que exigeix la 
normativa. Aquesta acreditació té validesa en tot el territori nacional.

3. Els continguts de la formació teòrica així com de la part pràctica dels assistents 
s’han de correspondre, almenys, amb el que estableix l’annex I, secció III, capítol IV, 
part B, punt 5) del Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 29 d’abril de 2004, si bé l’autoritat competent de control oficial pot reduir la formació 
teòrica i pràctica dels assistents a l’estrictament necessària per a l’exercici de les funcions 
que tingui assignades.

4. Aquesta formació s’ha de promoure i dur a terme sota la responsabilitat dels 
titulars dels escorxadors. Els titulars dels escorxadors han de proposar únicament el 
personal que pugui garantir que està degudament qualificat i format de conformitat amb 
aquest Reial decret.

Article 5. Condicions per a l’autorització específica de la participació d’assistents.

1. Els titulars dels escorxadors que vulguin implantar aquest sistema de participació 
d’assistents han de presentar a l’autoritat competent el seu pla d’actuació i integració 
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d’aquest en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític. Aquest pla ha de recollir, 
entre d’altres, els aspectes següents respecte del personal destinat a prestar assistència:

a) Assignació de tasques.
b) Imparcialitat.
c) Formació específica segons les tasques assignades.

2. Prèviament a l’autorització, l’autoritat competent ha de revisar les condicions 
recollides en el pla de l’establiment sol·licitant, així com l’acreditació per part de 
l’escorxador que la formació del personal assistent és adequada.

3. Per concedir l’autorització que permeti l’ús d’assistents al control en la producció 
de carn d’ocells de corral i lagomorfs, l’autoritat competent, a més, ha d’avaluar la 
capacitat de l’establiment per complir els requisits exigits i ha de tenir en consideració, 
almenys, els aspectes següents:

a) Compliment durant almenys els últims dotze mesos de les bones pràctiques 
d’higiene que assenyala l’apartat 4 de l’article 4 del Reglament (CE) núm. 854/2004 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, i implantació correcta i eficaç de 
procediments basats en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític.

b) Historial de l’establiment quant al compliment dels requisits establerts 
normativament.

c) Disponibilitat de registres de producció i inspecció fiables que permetin valorar 
l’eficàcia del sistema abans i després de la seva implantació.

d) Tipus d’animals sacrificats, tipus de carns i productes amb els quals es treballa i 
activitats exercides quant al risc que puguin suposar.

e) Coneixements tècnics especialitzats.

4. Si l’establiment deixa de complir els requisits exigits, l’autoritat competent ha de 
revocar l’autorització concedida per a la implantació d’aquest sistema en aquest.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 9 de maig de 2014.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ANA MATO ADROVER
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