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Direcció General dels Agents Rurals

Benvolguts,
En relació amb el vostre escrit en el que ens manifesteu diferents punts de vista en
relació al nou Decret de comercialització de la carn de caça, un cop es va aprovar que els
senglars han de ser transportats sencers i sense esbudellar-los, el marge que té el
denominat caçador amb formació per tal de determinar aspectes relacionats amb el seu
estat sanitari és pràcticament nul. Una inspecció ocular externa a penes aporta informació
en aquest sentit excepte en situacions excepcionals (que òbviament al tenir en compte,
especialment en el cas de la lluita contra la PPA). És per això que, d’acord amb el model
implantat a Catalunya, en el cas dels animals que es destinen a la seva comercialització i
posterior consum humà, tots ells han de ser inspeccionats SEMPRE per un veterinari/a,
que serà qui, al cap i a la fi, determinarà la idoneïtat de la peça caçada per entrar o no
dins la cadena alimentària, que realitzarà, en tots els casos, un examen post-mortem de
totes les peces amb aquest fi. En cap cas, aquest examen correspon als caçadors o a
l’àrea de caça, corresponent a veterinari/a la capacitat de decidir el destí final de cada
peça. Només, doncs, el veterinari habilitat té aquesta potestat, aquesta responsabilitat i
aquesta possibilitat.
Per aquest motiu, no hi ha cap responsabilitat per part del caçador format en la decisió
final de l’entrada o no dels animals a la cadena alimentària, ja que no li pertoca a ell fer
aquesta inspecció sencera i segura. Un exemplar no pot entrar al circuit alimentari si un
veterinari habilitat no ha analitzat i validat aquella carn.
La responsabilitat dels caçadors és assegurar la traçabilitat de les peces caçades fins als
punts logístics i/o fins a les sales de manipulació de caça, ja que és una obligació
irrenunciable que, si van a la cadena alimentària, totes les peces hagin de sortir de l’àrea
de caça degudament identificades i amb la documentació prevista per la normativa. I cal
que els caçadors realitzin aquesta tasca sempre, a banda, òbviament, de complir la
normativa en matèria de residus per als exemplars no transportats que, en el cas dels
animals que van a la cadena alimentària, ja està assegurada pel sector de la carn de
caça i per la Generalitat de Catalunya.
En qualsevol cas, tal i com hem acordat en la darrera reunió mantinguda, intentarem
aclarir i millorar el contingut de diferents aspectes que preveu el Decret a fi d’evitar que
tornin a sorgir interpretacions errònies que portin a controvèrsies com la sorgida aquestes
darreres setmanes. Així mateix, aprofito per informar-vos que estem treballant per a
disposar de més contenidors a partir de l’estiu vinent, disposats estratègicament en els
punts on es puguin preveure més captures, per als senglars caçats durant aquest període
i que no tenen possibilitats de ser destinats a la seva comercialització per diverses raons.
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