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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 14128
Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen normes per
al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen
al consum privat
El sacrifici i el consum dels animals de l’espècie porcina que es destinen
al consum privat constitueixen activitats tradicionals àmpliament arrelades a la
nostra comunitat, i mantenen un indubtable interès social i cultural. No obstant
això, s’adverteix que aquestes activitats poden tenir indubtables conseqüències
sanitàries negatives, a causa de les zoonosis i de les epizoòties que es poden
transmetre, respectivament, als homes i als animals, entre les quals destaca, per
la transcendència i magnitud dels seus efectes negatius, la triquinosi.
A les Illes Balears, el control sanitari del sacrifici dels animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat ja es va regular mitjançant l’Ordre
d’1 de desembre de 2000 de la consellera de Sanitat i Consum.
El Consell i el Parlament Europeu de la Unió Europea han adoptat una
sèrie de reglaments i directrius que reestructuren i actualitzen les normes d’higiene de tots els productes alimentaris, i hi inclouen els d’origen animal, i explícitament deroguen tota la legislació establerta amb anterioritat sobre aquest
tema.
Dins aquest recull normatiu cal considerar el Reglament (CE) 853/2004
del Parlament i del Consell Europeu, de 29 d’abril, que és la norma d’àmbit
comunitari que estableix les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquest Reglament assenyala com a excepcions del seu àmbit d’aplicació, el sacrifici i el consum d’animals de l’espècie porcina i dels porcs senglars abatuts a les caceres, quan exclusivament es destinen a l’àmbit familiar.
Així mateix, el Reglament (CE) 2075/2005 de la Comissió, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen normes específiques per als controls oficials per a
la presència de triquines a la carn, defineix els procediments de la presa de mostres i els mètodes d’anàlisi per a la realització d’aquests controls.
A l’àmbit estatal, el Reial decret 640/2006, de 26 de maig, regula determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria
d’higiene de producció i comercialització dels productes alimentaris, i estableix,
en l’article 4, que l’autoritat competent de les comunitats autònomes pot autoritzar el sacrifici dels animals domèstics de l’espècie porcina per al consum
domèstic privat, sempre que se sotmetin a una anàlisi de detecció de triquina, de
conformitat amb el que estableix la normativa vigent. L’anàlisi és igualment exigible a la carn dels porcs senglars abatuts en caceres i destinats al consum privat.
D’altra banda, l’article 31.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
que va ser modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en el marc de
la legislació bàsica de l’Estat, atribueix a la Comunitat Autònoma el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de sanitat.
Per això, amb la coordinació de l’actuació de les diverses administracions
públiques competents en la matèria, a través de la participació i la responsabilitat de les corporacions locals, i de conformitat amb allò que disposa l’article
42.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat i amb l’article 48 de la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, és necessària la seva regulació, d’acord amb les competències que s’han concedit.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller de Salut i Consum,
d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 19 de juny de 2009,
DECRET
Capítol I
Principis generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
El present Decret té per objecte regular normes sanitàries per al control de
la triquinosi en els sacrificis dels animals de l’espècie porcina per al consum
domèstic privat a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Definicions
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Als efectes d’aquest Decret són d’aplicació les definicions estipulades en
el Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament i del Consell Europeu, de 28
de gener, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen
els procediments relatius a la seguretat alimentària, en el Reglament (CE) núm.
852/2004, del Parlament i del Consell Europeu, de 29 d’abril, relatiu a la higiene
dels productes alimentaris, el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament i
del Consell Europeu, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen normes específiques
d’higiene dels aliments d’origen animal i el Reglament (CE) núm. 854/2004 del
Parlament i del Consell Europeu, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen les
normes específiques per a l’organització dels controls oficials dels productes
d’origen animal que es destinen al consum humà, i en el Reglament núm.
2075/2005 de la Comissió, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
específiques per als controls oficials per a la presència de triquines a la carn.
Així mateix, s’entendrà per:
a) Sacrifici de porcins per al consum domèstic privat: el que es realitza per
obtenir carns i productes derivats que es destinen al consum propi i/o del grup
familiar immediat.
b) Veterinari col·laborador: el veterinari col·legiat inscrit al Registre de
Veterinaris Col·laboradors de les Illes Balears per a la realització de les funcions
que es recullen en aquest Decret.
c) Serveis de veterinaris oficials: veterinaris que ocupen places de personal tècnic en seguretat alimentària o inspectors d’escorxadors i d’indústries
càrnies, adscrits a la Direcció General de Salut Pública i Participació.
Article 3
Condicions generals
1. Es poden sacrificar animals de l’espècie porcina per al consum domèstic privat, sempre que se sotmetin a una anàlisi de detecció de triquina, d’acord
amb el que preveu aquest Decret.
2. Els productes resultants de la matança, així com la carn obtinguda,
s’han de destinar al consum familiar directe, i en resta consegüentment prohibida la venda, tant de frescs com de curats. Per tant, no es poden destinar els
canals, el seu especejament, els embotits i les vísceres d’aquests porcs, frescs,
cuits o curats per al proveïment de carnisseries, indústries càrnies, establiments
de menjars preparats i, en general, per a la venda directa al públic.
Capítol II
Condicions del sacrifici dels animals
Article 4
Campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat
1. La campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat s’ha de desenvolupar entre els dies 1 de novembre de cada any i el 30
de març de l’any següent.
2. Correspon als ajuntaments de les localitats on es pretengui desenvolupar aquesta campanya, l’autorització, l’organització i el seu desenvolupament,
dins l’àmbit territorial del seu terme municipal.
3. Els ajuntaments que han autoritzat la campanya en el seu respectiu
municipi, ho han de comunicar a la Direcció General de Salut Pública i
Participació abans de la data d’inici de la campanya.
4. La comunicació prèvia a la qual es refereix l’apartat anterior s’ha de fer
segons el model previst en l’annex I, i s’hi ha d’adjuntar la documentació que
es demana.
5. Correspon als ajuntaments informar les persones interessades que estan
obligades a realitzar l’anàlisi triquinoscòpica amb tot el que preveu aquest
Decret.
Article 5
Condicions de sacrifici i preparació de les canals dels animals
1. L’organització i el control del desenvolupament de la campanya de sacrifici dels caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat correspon als
ajuntaments, que han de fixar les mesures que permetin garantir el compliment
del que disposa aquest Decret, sens perjudici de les funcions de control i supervisió que corresponen als serveis de veterinaris oficials, adscrits a la Direcció
General de Salut Pública i Participació.
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quals ha de ser assumit per la persona interessada.
2. El nombre de caps de bestiar que se sacrifiquin per cada família ha de
ser només el necessari per satisfer les necessitats de consum.
Capítol III
Control sanitari
Article 6
Control sanitari
Tots els porcs sacrificats per al consum domèstic privat s’han de sotmetre
a l’anàlisi triquinoscòpica preceptiva, d’acord amb els articles següents.
Article 7
Presa de mostres
1. Els propietaris dels animals han de lliurar les mostres de carn de cadascun dels animals sacrificats en la forma, el temps i el lloc que indiqui el veterinari col·laborador, de conformitat amb les condicions de la campanya establerta per l’ajuntament respectiu.

Capítol IV
Veterinaris col·laboradors
Article 11
Registre de Veterinaris Col·laboradors de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears
1. Es crea el Registre de Veterinaris Col·laboradors de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que està adscrit a la Direcció General de Salut
Pública i Participació, en el qual s’hi han d’inscriure els veterinaris col·legiats
que desitgin participar en el control sanitari de les campanyes de sacrifici d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat, realitzades dins
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre i quan presentin
la sol·licitud corresponent i compleixin els requisits prevists en el present
Decret.
2. Les sol·licituds per inscriure’s en el Registre esmentat s’han d’adreçar,
segons el model adjuntat a l’annex IV, a la Direcció General de Salut Pública i
Participació.

2. Les mostres s’han de prendre de les parts anatòmiques i d’acord amb el
procediment establert a l’annex I del Reglament (CE) 2075/2005, de 5 de
desembre, de la Comissió, pel qual s’estableixen les normes específiques per als
controls oficials de la presència de triquines a la carn. Les quantitats que s’han
d’obtenir, ha de ser, com a mínim, el doble de les que estipula el Reglament.

3. Una vegada revisat el compliment dels requisits per actuar com a veterinari col·laborador, aquest queda inscrit en el Registre. Aquesta inscripció té
una validesa de cinc anys, transcorreguts els quals ha de ser objecte de renovació, prèvia sol·licitud de la persona interessada.

3. La mostra obtinguda segons la forma que determina l’apartat anterior
s’ha d’identificar, i s’ha d’emplenar el document que figura en l’annex II
d’aquest Decret. La mostra ha de quedar en poder del veterinari col·laborador.

4. Qualsevol modificació de les dades inscrites en el Registre relatives a
un veterinari col·laborador ha de ser comunicada en el termini màxim d’un mes
a la Direcció General de Salut Pública i Participació per actualitzar-les.

Article 8
Anàlisi triquinoscòpica
1. Per detectar la presència de triquina a la carn s’ha d’utilitzar la tècnica
d’examen triquinoscòpic que es descriu en el capítol III de l’annex I del
Reglament (CE) 2075/2005, de 5 de desembre, de la Comissió.
2. L’anàlisi triquinoscòpica s’ha de realitzar pel veterinari col·laborador
actuant sobre la meitat de la mostra. Els resultats de l’anàlisi triquinoscòpica
s’han de certificar pel veterinari col·laborador que hagi realitzat l’anàlisi, d’acord amb el model que figura en l’annex III d’aquest Decret, dins el termini de
dos dies hàbils, comptadors des de l’endemà del lliurament de les mostres.
Article 9
Actuacions posteriors al control triquinoscòpic
1. Quan el resultat de l’anàlisi inicial sigui negatiu, s’ha de fer la comunicació a la persona interessada. Així mateix, s’ha de procedir, d’acord amb la normativa vigent, a la destrucció de tots els exemplars de les mostres sobrants,
excepte que s’emprin amb finalitats científiques, didàctiques o d’investigació.
2. Quan el resultat de l’anàlisi de la primera porció de la mostra sigui positiu, el veterinari col·laborador ho ha de comunicar immediatament als serveis de
veterinaris oficials i a la persona interessada. Aquests serveis han d’immobilitzar cautelarment la carn i els productes carnis, i ho han de comunicar immediatament a la Direcció General de Salut Pública i Participació per a la seva ratificació, d’acord amb el que disposa la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears i la Llei 14/1986, de 25 d’abril, de general de sanitat.
3. L’autoritat sanitària competent ha de declarar la no aptitud de la carn i
dels productes carnis i n’ha d’ordenar la destrucció, prèvia tramitació del procediment que correspongui.
Article 10
Finançament de les mesures
1. A la persona interessada li correspon el cost de l’anàlisi triquinoscòpica inicial i el de la destrucció de la carn i dels productes carnis que es declarin
no aptes.
2. A l’ajuntament que pertoqui li correspon el cost de l’organització de la
campanya.
3. Els honoraris professionals dels veterinaris col·laboradors autoritzats ha
de ser els que corresponen als del lliure exercici de la professió, el cost dels

5. Els ajuntaments de les Illes Balears poden sol·licitar acreditació dels
veterinaris col·laboradors que estan inclosos en el Registre de Veterinaris
Col·laboradors de les Illes Balears.
Article 12
Requisits dels veterinaris col·laboradors
1. Els veterinaris col·laboradors han de reunir els requisits següents:
a) Estar degudament col·legiats.
b)Acreditar la disposició dels mitjans tècnics propis necessaris per a la
realització de la investigació de triquines, de conformitat amb les tècniques oficials esmentades en l’article 8.
c) Acreditar la formació en les matèries que es recullen a l’annex V
d’aquest Decret.
Article 13
Funcions dels veterinaris col·laboradors i dels serveis de veterinaris
oficials
1. Els veterinaris col·laboradors tenen les funcions següents:
a) Col·laborar amb els serveis oficials de veterinaris i els ajuntaments en
el desenvolupament de la campanya de sacrifici de porcs.
b) Realitzar el control sanitari de porcs, objecte d’aquesta norma, amb el
compliment de tots els requisits previs.
c) Comunicar qualsevol resultat positiu en la detecció de triquines realitzada o del diagnòstic de qualsevol altra zoonosi i/o epizoòtia a la persona interessada i als serveis de veterinaris oficials del sector sanitari corresponent, en un
termini màxim de 24 hores, adjuntant una còpia de l’informe dels resultats que
assenyala l’article 8.
d)Realitzar i traslladar, abans del dia 15 del mes següent, al coordinador
de Seguretat Alimentària de la Direcció General de Salut Pública i Participació
del Sector Sanitari respectiu i als ajuntaments, en les quals exerceixen les seves
funcions, els informes mensuals que han d’incloure, com a mínim, el contingut
següent:
- Les determinacions de triquines fetes.
- Els resultats de les determinacions de triquines.
- El nombre d’animals en els quals es determina la presència de triquina.
- Els propietaris dels animals i de les mostres.
- Les observacions o les informacions complementàries que el veterinari
col·laborador cregui d’interès per a l’avaluació de les activitats i els resultats de
la campanya.
- Les incidències que s’hagin pogut detectar durant el desenvolupament de
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la campanya sanitària en el mes corresponent.
e) Col·laborar amb la Direcció General de Salut Pública i Participació en
les tasques d’informació i divulgació sanitària relacionades amb l’activitat per
la qual se li faculta, així com amb la investigació dels possibles casos de
triquina, inclosos els aspectes relatius a la destinació de la carn, els productes
elaborats, les despulles i els subproductes.
f) Permetre i facilitar que per part del serveis de veterinaris oficials realitzin les actuacions que convenguin per comprovar el compliments de tot el que
estableix aquest Decret.
2. Els serveis de veterinaris oficials de la Direcció General de Salut
Pública i Participació tindran les funcions següents:
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Es deroguen totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al
que estableix aquest Decret, i concretament, l’Ordre d’1 de desembre de 2000
de la consellera de Sanitat i Consum, per la qual s’estableixen les normes per al
control sanitari de sacrifici dels animals de l’espècie porcina que es destinen al
consum privat.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller de Salut i Consum per dictar les disposicions
necessàries per al desenvolupament i l’aplicació del que estableix aquest Decret.
Disposició final segona

a) Supervisar el desenvolupament de la campanya sanitària i les actuacions dels veterinaris col·laboradors.
b) Trametre a la Direcció General de Salut Pública i Participació en el
termini màxim d’un mes, comptador des de la seva finalització, un informe final
del seu desenvolupament, que inclogui les incidències i els resultats de cada
municipis on s’ha duit a terme.
c) Realitzar les actuacions que es recullen a aquest Decret quan l’anàlisi
triquiniscòpica tengui un resultat positiu.
d) Dur a terme qualsevol altra tasca que se li atribueixi, de conformitat
amb les disposicions reglamentàries que en matèria de funcions siguin dictades
per la conselleria competent en matèria de salut, i les funcions d’inspecció que
els corresponguin, d’acord amb la legislació sanitària aplicable.
Article 14
Cancel·lació de la inscripció en el Registre de Veterinaris Col·laboradors
1. La cancel·lació de la inscripció en el Registre per exercir com a veterinari col·laborador es pot produir d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada,
prèvia la tramitació del procediment corresponent.
2. Són causes de cancel·lació de la inscripció:

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 19 de juny de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

ANNEX I
COMUNICACIÓ DE L’INICI DE LA CAMPANYA
Sr. /Sra. _________________________________________, batle o batlessa de
l’Ajuntament de _________________________________________, en virtut
de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb l’article 4 del Decret, pel qual
s’estableixen normes per al control sanitari dels animals de l’espècie porcina
que es destinen al consum privat.

a)La renúncia escrita del veterinari col·laborador.
b) La no renovació de la inscripció, transcorreguts cinc anys de la seva
vigència.
c) L’incompliment dels requisits, les obligacions i les condicions
establertes en aquest Decret, sens perjudici de les responsabilitats que puguin
tenir lloc.

COMUNICA que s’ha de procedir per aquest municipi a la realització de la
campanya de sacrifici de porcs que es destinen al consum privat.

Capítol V
Infraccions i sancions

Documentació que s’ha d’adjuntar:
−
Memòria de la campanya que ha d’incloure, com a mínim, la informació sobre les dades en les quals s’ha de desenvolupar, la seva organització i
la identificació dels veterinaris col·laboradors, i s’hi ha d’indicar específicament
el nom, els llinatges, el DNI i el número de col·legiat.

Article 15
Règim sancionador
D’acord amb el que preveuen els articles 32 al 37 de la Llei 14/1986, de
25 d’abril, general de sanitat, i els articles 54 i següents de la Llei 5/2003, de 4
d’abril, de salut de les Illes Balears, l’incompliment de les obligacions que es
desprenen d’aquest Decret es considera infracció sanitària.
Disposició transitòria única
En la primera campanya, després de l’entrada en vigor d’aquest Decret, es
pot realitzar la inscripció provisional en el Registre de Veterinaris Col·laboradors, dels veterinaris col·laboradors, que hagin reunit els requisits de l’article
12. a i b i no hagin acreditat la formació en les matèries que inclou l’annex V.
Aquesta inscripció provisional tindrà validesa exclusivament per a la
primera campanya.
En els supòsits que s’acrediti disposar de la formació que exigeix aquest
Decret, abans de la finalització de la primera campanya s’ha de fer, d’ofici, la
inscripció definitiva en el Registre de Veterinaris Col·laboradors.
Disposició addicional única
En aquells ajuntaments on es disposi de personal i serveis de veterinaris
propis, les funcions que es descriuen en l’article 13, relatives als serveis de veterinaris oficials, poden ser realitzades pels serveis de veterinaris municipals
propis.
Disposició derogatòria única

___________________, __________ de ________________ de _________
Signatura i segell

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
ANNEX II
MODEL DE DOCUMENT DE PRESA DE MOSTRES
_____________________________________________ veterinari col·legiat
amb núm. ______________, com a veterinari col·laborador de l’Ajuntament de
_____________________
MANIFESTA
Que el Sr. /la Sra. _________________________________________, amb DNI
núm. ________________ i domicili a ___________________________ de la
localitat de________________________, ha presentat ____________ (nre.)
mostres procedents d’uns animals de l’espècie porcina sacrificats per al consum
privat, convenientment identificades, a l’objecte que siguin analitzades per a la
detecció de triquina a la carn, de conformitat amb el que disposa el Decret, pel
qual s’estableixen normes per al control sanitari dels animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat.
_____________________, _____ de ________________ de ______
(Localitat, data i signatura del veterinari col·laborador)
ANNEX III
MODEL DE L’ INFORME DEL RESULTAT
_____________________________________________________ veterinari
col·legiat amb núm. _________________, com a veterinari col·laborador de
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l’Ajuntament de ________________
CERTIFICA
−
Que el Sr./la Sra. _____________________________________,
amb DNI núm. ______________, va presentar _______________ (nre.)
mostres procedents d’uns animals de l’espècie porcina sacrificats per al consum
privat, convenientment identificats, amb l’objectiu que siguin analitzades per
a la detecció de triquina a la carn.
−
Que s’ha realitzat l’anàlisi preceptiva, d’acord amb el que disposa el
Decret, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat amb el resultat següent.
( )
Negatiu, no s’observa presència de triquina, per la qual cosa la carn
és apta per al consum.
( )
Positiu, s’observa presència de triquina, per la qual cosa la carn i
els seus derivats carnis no són aptes per al consum.
_______________________, ____ de _________________de _____
(Localitat, data i signatura del veterinari col·laborador)
ANNEX IV
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE VETERINARIS
COL·LABORADORS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES
ILLES BALEARS
______________________________________________, titular del DNI amb
el núm. _________________ com a veterinari col·legiat amb el núm.
________________, i d’acord amb el Decret, pel qual s’estableixen normes per
al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat.
EXPÒS
−
Que dispòs dels coneixements necessaris i dels mitjans tècnics
propis per realitzar les tasques de veterinari col·laborador, d’acord amb el que
preveu el Decret, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals
de l’espècie porcina que es destinen al consum privat i ho acredit mitjançant la
documentació adjunta.
−
Que em compromet a complir el que disposa el Decret, pel qual
s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que
es destinen al consum privat i en concret amb el que disposa l’article 13.
SOL·LICIT
La inscripció en el Registre de Veterinaris Col·laboradors de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
AUTORITZ
La cessió de les meves dades als ajuntaments que ho sol·licitin únicament per a
l’activitat objecte de registre.
____________________, _______ de ________________ de _____
(Data i signatura)
Documentació que s’ha d’adjuntar:
Documentació acreditativa del compliment de l’article 12 c
Fotocòpia del DNI
−
Certificat col·legial
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICPACIÓ
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
ANNEX V
FORMACIÓ DELS VETERINARIS COL·LABORADORS
1. Legislació nacional i comunitària sobre salut pública veterinària,
seguretat alimentària, sanitat animal, benestar animal i substàncies farmacèutiques.
2. Prevenció i control dels perills d’origen alimentari per a la salut
humana.
3. Triquinosi: etiologia, patogènia, simptomatologia i epidemiologia.
4. Normativa d’aplicació al control de la triquinosi a la carn:
Reglament 2075/2005 de la Comissió de 5 de desembre de 2005, pel qual s’estableixen mesures específiques per als controls oficials de la presència de triquines a la carn.
5. Presa de mostres i diagnosi, d’acord amb el que preveu el Reglament
2075/2005.
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3.- D'altres disposicions
SINDICATURA DE COMPTES
Num. 13737
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, de 15 de juny de 2009, de publicació del resultat de
la fiscalització i les recomanacions de l’Informe específic
39/2009 sobre la despesa de farmàcia durant l’any 2006 en els
hospitals de titularitat pública i dependents del Servei de Salut de
les Illes Balears.
L’article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears regula els informes o memòries de fiscalització i en preveu
la seva tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes,
com també la seva publicació en el BOIB després del darrer tràmit parlamentari.
L’article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes estableix que aquesta Institució haurà de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s’ha dut a
terme el darrer tràmit parlamentari.
Mitjançant Acord del Consell de la Sindicatura de dia 2 d’abril de 2009 es
va aprovar l’Informe específic 39/2009 sobre la despesa de farmàcia durant
l’any 2006 en els hospitals de titularitat pública i dependents del Servei de Salut
de les Illes Balears.
En data 12 de juny de 2009, la presidenta del Parlament de les Illes
Balears va comunicar que s’havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari, que
va tenir lloc amb la presentació i el debat de l’Informe a la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts de dia 9 de juny de 2009.
Per tot l’anterior i d’acord amb el que preveuen la Llei 4/2004 i el
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
RESOLC
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els resultats de la fiscalització i les recomanacions de l’Informe específic 39/2009 sobre la despesa de
farmàcia durant l’any 2006 en els hospitals de titularitat pública i dependents del
Servei de Salut de les Illes Balears, que s’adjunta com a annex.
Palma, 15 de juny de 2009
Pere Antoni Mas Cladera
Síndic major
ANNEX - INFORME ESPECÍFIC 39/2009 SOBRE LA DESPESA DE
FARMÀCIA DURANT L’ANY 2006 EN ELS HOSPITALS DE TITULARITAT PÚBLICA I DEPENDENTS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES
BALEARS.
INTRODUCCIÓ
PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears és l’òrgan al
qual correspon la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i
comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències que corresponguin al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que estableixen els articles 136 i 153.d de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el
regula.
La Llei 4/2004, de 2 d’abril, de I’SCIB, regula aquesta institució.
En el Programa d’actuacions de I’SCIB per a l’any 2009 es preveu l’aprovació de l’Informe sobre despesa de farmàcia durant l’any 2006 en els hospitals de titularitat pública dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
L’article 12 de la Llei 4/2004 especifica que el resultat de la fiscalització
s’ha d’exposar mitjançant informes o memòries que s’han d’elevar al Parlament
i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i fa referència al seu contingut fonamental. A aquest efecte, i fent ús de les seves competències, I’SCIB
emet el present Informe.
Es tracta d’una fiscalització de caràcter específic, d’acord amb el que preveu l’article 27.3 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, aprovat per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, que fa
referència a la despesa farmacèutica del Servei de Salut de les Illes Balears, la

