DOCUMENTACIÓN - INFORMACIÓN DE LA CADENA ALIMENTARIA I.C.A.
INCUMPRIMENTOS

Non se dispón da información pertinente
sobre a cadea alimentaria.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS
Comunicar o operador a non conformidade no destino a inspección visual mediante notificación que
pode facerse co epígrafe de actas de SEMAGA na que se informa o operador a espera dos animais
para inspección visual, o motivo e que se lle concede prazo razoable para emendar a deficiencia. (1)
Se as non conformidades se corrixen, comprobarase que o animal é apto para sacrificio para
consumo, ou que o estado de carnes é adecuado
Se as non conformidades non se se corrixen se comunicará o Departamento Territorial mediante
Acta + Anexo de medida cautelar (2). O Departamento Territorial procederá a apertura de
expedente

COMUNICACIÓNS

REXISTRO

Acta + Anexo medida cautelar o Departameto Territorial. Os animaís ou canais
permanerán inmovilizados ata a resolución do expedente por parte do Dpt.
Territorial

Acta + informe a XT( a través
da XZ) para resolución

No caso de que se subsanen as non conformidades, comunicarase o
Departamento Territorial para que resolva.

Acta das actuacións finais
Semaga

Operador do matadoiro.
Acta de comunicación o matadoiro na que se indiquenas medidas de
intervención e o requerimento da información correcta. Medidas de
intervención ata a subsanación

Actas
Semaga

Operador do matadoiro.
Acta de comunicación o matadoiro na que se indiquenas medidas de
intervención e o requerimento da información correcta. Medidas de
intervención ata a subsanación
Dpto Territorial . Acta por incumprimento reiterado

Actas
Semaga

Si a detección e despóis do sacrifizo se seguirá o mesmo procedemento.

ICA incorrecta, pero non afecta á saúde
pública ou á sanidade animal.

Aínda existindo irregularidades na ICA o
Operador do Matadoiro non as detecta ou non
as comunica ao SVO.

Non permitir o sacrificio ata recibir a información pertinente.
Pódese permitir o sacrificio quedando intervida a canle e despoxos á espera da información para a
decisión final (Indicar na acta).

Non permitir o sacrificio ata recibir a información pertinente.
Pódese permitir o sacrificio quedando intervida a canle e despoxos á espera da información para a
decisión final (indicar na acta ).
Si o incumprimento e reiterado = Acta comicación Dpto. Territorial

Os documentos revelan ou establecen a
sospeita de que aos animais puidéronselles
administrar substancias prohibidas ou non se
respectaron os períodos de espera
terapéuticos

Cualificaranse como animais sospeitosos. O sacrificio de estes animais realízarase por separado ao
final da xornada Toma de mostras PNIR e inmobilización de canles e vísceras.
Acta de toma de mostras
Acta de intervención cautelar
PNT PNIR

Cando do contido da ICA se sospeite sobre o
estado de saúde dos animais con posibles
repercusións para a saúde pública, sanidade
animal ou benestar animal.

Sacrificio por separado e ao final da xornada. Lévase a cabo un control oficial pormenorizado da
partida antemortem e postmortem. En función do resultado dos controis, ditaminase a aptitude
para o consumo

En función dos resultados da inspección, a Xefatura Territorial pa que informe á
autoridade competente
de supervisar a explotación

Cando do contido da ICA se sospeite sobre o
estado de saúde dos animais con posibles
repercusións para a saúde pública, sanidade
animal ou benestar animal.

Sacrificio por separado e ao final da xornada. Lévase a cabo un control oficial pormenorizado da
partida antemortem e postmortem. En función do resultado dos controis, ditaminase a aptitude
para o consumo

En función dos resultados da inspección, a Xefatura Territorial para que informe
á autoridade competente de supervisar a explotación

Semaga

Cando os animais permanecen varios días nos
currais do matadoiro

Terase que achegar un novo ICA asinado polo responsable do matadoiro no que declare o estado de
saúde dos animais nos días que permaneron nos establos do matadoiro e se os animais foron
tratados neste período de espera.

Operador do matadoiro.

Semaga

Operador do matadoiro. Mediante o acta de toma de mostras do PNIR
Xefatuta Territorial para o envío de mostras
Coordinador PNIR

IMPORTANTE: A decisión de autorizar ou non a entrada a sacrificio dos animais nas diferentes situacións anteriormente descritas, corresponderá ao Servizo Veterinario Oficial, en ningún caso ao Operador
do matadoiro
1. Esta comunicaión previa queda a criterio do Servizo Veterinario se considera que pode solucionarse no matadoiro por parte do operador.
2.- O Anexo medida cautaler encóntrase no apartado Recepción-Documentación animais/ documentación asociada

Acta toma de mostras.
Acta de inmobilización
cautelar.

Semaga

