SANITAT I HIGIENE DE CARN SILVESTRE DE CAÇA
Sant Sadurní d’Anoia, 15 de novembre de 2017
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
Complir el Reglament CE 853/2004 del Parlament
Europeu i del Consell, de 29 d’abril, pel qual
s’estableixen les normes específiques d’higiene dels
aliments d’origen animal.
Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient
sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a
un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè sigui destinada
al comerç per al consum humà.
Durada del curs: 5 hores, més 30 minuts per a un examen tipus test
Calendari i horari: 15 de novembre de 2017 de 15 a 20 h
Taxa per a dret d’examen: 32,80 €

Lloc de realització:
Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech
Barri d’Espiells, s/n, 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Telèfon de contacte: 938911412
Adreça de correu electrònic: eaespiellscursos@gencat.cat

Preinscripció i matrícula:
 Preinscripció: Mitjançant el formulari en línia següent: FORMULARI (https://goo.gl/j62Mue) fins a 7
dies abans de l’inici del curs (7.11.2017).
Es confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant correu electrònic.
La preinscripció NO garanteix plaça.
 Matriculació: Documentació a portar el primer dia de classe: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la
nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (= targeta sanitària) i
resguard bancari del pagament.
No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via
bancària.
* Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
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Dimecres 15 de novembre de 2017
Horari
Contingut

Professors

SANITAT I HIGIENE DE CARN SILVESTRE DE CAÇA
15 a 20 h (+ examen de 30 min)
- Anatomia, fisiologia i comportament de les espècies de caça
silvestre.
- Comportaments anòmals i alteracions patològiques dels animals de
caça silvestre provocats per malalties, fonts de contaminació
mediambiental o altres factors que puguin afectar la salut pública en
cas de consumir-se’n la carn.
- Normes d’higiene i tècniques adequades per a la manipulació, el
transport, l’evisceració i altres operacions a què s'hagin de sotmetre
aquests animals després de la seva mort.
- Disposicions legals i administratives sobre els requisits de policia
sanitària i salut pública i higiene aplicables a la posada en el mercat
de carn de caça silvestre.
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