Projecte d'Ordre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre l'habilitació de
veterinaris per al control sanitari de determinats productes alimentaris transformats.

Índex
PREÀMBUL
CAPÍTOL PRIMER. Disposicions generals.
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.
Article 2. Definicions.
CAPÍTOL SEGON. Vigilància i control sanitari en relació amb la comercialització de
determinats productes transformats inclosos en el Decret 201/2017.

Article 3. Vigilància i control sanitari en relació amb la comercialització de xicotetes quantitats
de carn de caça silvestre.
Article 4. Vigilància i control sanitari en relació amb la comercialització de xicotetes quantitats
de carn d'aus de corral i lagomorfs sacrificats en l'explotació.
CAPÍTOL TERCER. Procediment d'habilitació, requisits, i funcions que puguen encomanar-se a
les veterinàries i veterinaris habilitats per a realitzar determinades activitats de vigilància i
control sanitari en carn de caça silvestre a la Comunitat Valenciana.
Article 5. Procediment d'habilitació.
Article 6. Sol·licituds.
Article 7. Requisits.
Article 8. Creació del Registre de veterinàries i veterinaris amb habilitació.
Article 9. Compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Article 10. Incompatibilitats.
Article 11. Funcions de les veterinàries i veterinaris amb habilitació.
Article 12. Formació.
Article 13. Control de l'autoritat competent.
Article 14. Vigència de l'habilitació.
Article 15. Renovació de l'habilitació.
Article 16. Retirada de l'habilitació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera. Col·laboració en matèria del Registre de veterinàries i veterinaris amb habilitació.
Segona. Emissió de documents.
1

Tercera. Incidència pressupostària.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Única. Delegació de determinades tasques de control oficial.
DISPOSICIÓ FINAL.
Única. Entrada en vigor.
ANNEXOS

2

Preàmbul
El Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, és la
norma de l'àmbit comunitari on s'estableixen requisits específics d'higiene dels aliments
d'origen animal. Aquesta norma comunitària exclou del seu àmbit d'aplicació, el
subministrament directe per part dels productors i les productores de xicotetes quantitats de
carn procedent d'aus de corral i lagomorfs sacrificats en l'explotació a les persones
consumidores finals o a establiments locals de venda al detall que subministren directament
aquesta carn com a carn fresca a les persones consumidores finals; i el subministrament
directe per part dels caçadors i caçadores de xicotetes quantitats de caça silvestre o de carn de
caça silvestre a les persones consumidores finals o a establiments locals de venda al detall que
subministren directament a les persones consumidores finals.
Aquesta exclusió constitueix una excepció al règim de comercialització de carn d'aus,
lagomorfs i de caça, inclòs dins de l'àmbit d'aplicació del Reglament (CE) 853/2004, de 29
d'abril. No obstant això, en el mateix reglament s'indica que els estats membres han d'establir,
conformement al seu dret nacional, normes que regulen les activitats i les persones
anteriorment esmentades amb la finalitat de garantir-ne els objectius, ja que aquest tipus
d'aliments d'origen animal poden presentar perills per a la salut humana. A fi de regular aquest
tipus d'activitats, es va elaborar un text legal, el Decret 201/2017, de 15 de desembre del
Consell, on es regulen els requisits que han de complir els qui vulguen comercialitzar aquest
tipus de productes d'origen animal, i al mateix temps s'estableix el control sanitari de la carn
obtinguda en aquest tipus d'activitats, de manera que es garantisca un elevat nivell de
protecció de les persones consumidores, assegurant la innocuïtat alimentària.
Així mateix, amb l'entrada en vigor del Reglament d'execució (UE) 2015/1375, de 10 d'agost,
de la Comissió, pel qual s'estableixen les normes específiques per als controls oficials de
triquines en la carn i posteriorment el Decret 201/2017, de 15 de desembre del Consell sobre
inspecció sanitària de xicotetes quantitats de peces de caça silvestre destinades a la
comercialització; cal establir mesures per a garantir l'aplicació efectiva dels controls de triquina
en la inspecció de carn de caça a la Comunitat Valenciana, destinada a la venda directa a la
persona consumidora final o a establiments locals de venda al detall.
Per tant cal realitzar controls específics de manera que es garantisca la seguretat en la
comercialització de xicotetes quantitats de carn de caça, i de carn d'aus i lagomorfs sacrificats
en l'explotació. Per a poder realitzar aquests controls, cal disposar d'una formació específica,
sent la veterinària o el veterinari, l'únic professional capacitat per a la inspecció sanitària de les
aus i lagomorfs sacrificats en l'explotació i les peces de caça.
La necessitat presencial del veterinari o la veterinària en les activitats cinegètiques i de sacrifici
d'aus i lagomorfs en l'explotació, es fonamenta en aspectes com l'emissió de documents per al
trasllat de peces senceres de caça i posterior comercialització de carn de caça; la inspecció
ante mortem en el cas d'aus i lagomorfs sacrificats en l'explotació així com la valoració de les
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circumstàncies derivades de la mort de l'animal durant la caça que puguen ser determinants
per a establir un dictamen de la possible aptitud per al consum d'aquesta carn.
A més resulta fonamental la supervisió del compliment de les condicions de benestar animal,
el correcte sacrifici i trossejament de les canals d'aus i lagomorfs en l'explotació, així com el
trossejament de les peces de caça, i la realització de la inspecció post mortem, en la qual es
practique un correcte examen de les possibles patologies o alteracions que pogueren
presentar-se, per a poder determinar l'aptitud per al consum de la carn. També ha de verificar
la destinació correcta dels subproductes animals generats durant aquestes activitats i les
condicions adequades dels mitjans de transport.
Per això, i per a minimitzar el risc potencial de transmissió de malalties per consum d'aquest
tipus de carns, cal dictar les condicions sanitàries que ha de complir la seua comercialització,
així com els requisits per a la seua inspecció i control.
Respecte als controls oficials, el Reglament (UE) 625/2017 del Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de març de 2017, indica en els seus considerants que les autoritats competents han de
poder delegar algunes de les seues funciones en altres organismes, i han d’establir-se
condicions adequades per a garantir que es protegisca la imparcialitat, la qualitat i la
coherència dels controls oficials i altres activitats oficials.
En el mateix reglament en l’article 28, s'estableix la possibilitat de delegació de determinades
funcions de control oficial per part de les autoritats competents. Les autoritats competents
podran delegar determinades funcions de control oficial en un o més organismes delegats o en
persones físiques de conformitat amb les condicions establides en els articles 29 i 30 del
reglament esmentat. L'autoritat competent s'assegurarà que l'organisme delegat o la persona
física en qui s'hagen delegat aquestes funcions disposen de les facultats necessàries per a durles a terme eficaçment.
Amb això, es faculta de manera normativa la possible col·laboració de les veterinàries i
veterinaris exercents en el sector privat amb l'administració, en determinades funcions de
control oficial.
En la present ordre s'estableix el procediment per a l'habilitació i autorització de les
veterinàries i veterinaris d'exercici lliure per al compliment de determinades funcions relatives
a la inspecció sanitària i l'emissió dels documents associats a aquesta, definits en el Decret
201/2017, de 15 de desembre del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de
productes primaris i productes agroalimentaris.
Per tot això, en conseqüència amb el que s’ha expressat anteriorment i a proposta de la
Direcció General de Salut Pública i de conformitat amb l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, de la Generalitat, i de conformitat amb l'article 4 del Decret 37/2017, de 10 de
març, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública.
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ORDENE
CAPÍTOL PRIMER. Disposicions generals.
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. La present ordre té per objecte regular la vigilància i control sanitari de la carn de caça
silvestre major i menor, així com la carn d'aus de corral i lagomorfs sacrificats en
l'explotació destinades a consum humà, procedents de les activitats recollides en el
Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de
proximitat de productes primaris i agroalimentaris, a fi de complementar aquesta
normativa, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. És igualment objecte d'aquesta ordre establir els requisits, el procediment d'habilitació
i les funcions que puguen encomanar-se a les veterinàries i veterinaris habilitats per al
compliment de les activitats relatives a la inspecció sanitària de les peces de caça, a la
Comunitat Valenciana, entenent com a tals les definides i regulades pel Decret
201/2017, de 15 de desembre, del Consell.
3. Així mateix la present ordre té per objecte, establir les condicions perquè es puguen
delegar determinades funcions de control a les veterinàries i veterinaris relatives al
compliment de les activitats relacionades amb la inspecció sanitària durant el sacrifici
d'aus de corral i lagomorfs en l'explotació a la Comunitat Valenciana, entenent com a
tals les definides i regulades pel Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, de
conformitat amb les condicions establides en l'article 30 del Reglament (UE) 2017/625,
del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017.
Article 2. Definicions.
1. A l'efecte de la present ordre seran aplicables les definicions recollides en els reglaments
comunitaris i normativa nacional sobre legislació alimentària.
2. Així mateix, a l'efecte d'aquesta ordre, s'entendrà per:
Veterinària habilitada/Veterinari habilitat: persona llicenciada o graduada en veterinària que
reunisca els requisits legals necessaris per a l'exercici de la professió, habilitada per la Direcció
General de Salut Pública per a l'execució de determinades funcions de vigilància i control
sanitari, que reglamentàriament es determinen.
Veterinària autoritzada/Veterinari autoritzat: la veterinària o veterinari autoritzat definit en
el Decret 201/2017, de 15 de desembre del Consell es correspon amb la figura de la veterinària
o veterinari habilitat definit en aquesta ordre.
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CAPÍTOL SEGON. Vigilància i control sanitari en relació amb la comercialització de
determinats productes transformats inclosos en el Decret 201/2017.
Article 3. Vigilància i control sanitari en relació amb la comercialització de xicotetes
quantitats de carn de caça silvestre.
1. Els caçadors i caçadores que vulguen subministrar xicotetes quantitats de carn de caça
silvestre, hauran de complir el que es disposa en l'article 11 del Decret 201/2017, de 15 de
desembre, del Consell, i altra normativa que els siga aplicable.
2. Les canals de caça major i menor silvestre que siguen comercialitzades per venda directa al
consumidor/a final o en canals curts de comercialització hauran de ser inspeccionades per
veterinàries i veterinaris habilitats en sales de caça autoritzades i registrades per a aquest fi.
Article 4. Vigilància i control sanitari en relació amb la comercialització de xicotetes
quantitats de carn d'aus de corral i lagomorfs sacrificats en l'explotació.
1. Els productors i productores primaris que vulguen subministrar xicotetes quantitats de carn
d'aus de corral i lagomorfs sacrificats en la seua explotació, hauran de complir el que es
disposa en l'article 10 del Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, i altra normativa
que els siga aplicable.
2. Les canals d'aus de corral i lagomorfs en l'explotació que siguen comercialitzades per venda
directa al consumidor final hauran de ser inspeccionades per veterinaris o veterinàries per a
complir la normativa relativa al benestar animal, higiene del sacrifici i dictaminar sobre
l'aptitud de les canals destinades a consum humà.
3. La inspecció veterinària durant el sacrifici d'aus de corral i lagomorfs així com la realitzada
per a determinar l'aptitud de les canals obtingudes, es podrà efectuar per veterinàries i
veterinaris en els quals s'ha realitzat una delegació de tasques de control oficial de conformitat
amb l'article 30 del Reglament (UE) 2017/625, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de
març de 2017 i es realitzarà en les sales exclusives situades en l'explotació del productor
prèviament autoritzades i registrades.

CAPÍTOL TERCER. Procediment d'habilitació, requisits i funcions que puguen encomanar-ses
a les veterinàries i veterinaris habilitats per a realitzar determinades activitats de vigilància i
control sanitari en carn de caça silvestre a la Comunitat Valenciana.
Article 5. Procediment d’habilitació.
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1. La direcció general amb competències en matèria de seguretat alimentària, podrà habilitar,
en l'àmbit de les seues competències les veterinàries i els veterinaris en l'exercici lliure de la
seua professió, per al compliment de les funcions pròpies de les veterinàries i veterinaris
habilitats, que s'indiquen en la present ordre.
2. En cap cas, l'exercici de les funcions que se'ls assignen donarà dret a l’adquisició del caràcter
de personal al servei de l’administració.
3. L'habilitació de veterinàries i veterinaris s'aprovarà mitjançant una resolució de la Direcció
General amb competències en seguretat alimentària i podrà ser retirada per aquesta
motivadament d'acord amb la present ordre.
4. La direcció general competent en seguretat alimentària, podrà revocar la resolució
d'habilitació i el seu manteniment si es comprova després de l'obertura d'expedient i audiència
a la persona interessada que aquesta no compleix algun dels requisits essencials que van
motivar la resolució d’habilitació, així com per l'incompliment de les seues funcions delegades.
Article 6. Sol·licituds.
La sol·licitud d'habilitació de les veterinàries i veterinaris s'iniciarà a instàncies de part, amb la
presentació d’una sol·licitud dirigida a la direcció general amb competències en seguretat
alimentària, per qualsevol dels mitjans reconeguts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions.
Juntament amb la sol·licitud d'habilitació de veterinàries i veterinaris dirigida a la persona
titular de la Direcció General de Salut Pública i disponible en l'annex I, s'haurà d'adjuntar la
documentació següent:
a) NIF del veterinari/ària. En cas que la persona siga estrangera, passaport, document
acreditatiu de la identitat o targeta d'identitat de la persona estrangera resident en territori
espanyol, expedit per les autoritats espanyoles de conformitat amb el que s'estableix en la Llei
orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua
integració.
b) Còpia degudament acarada de la titulació de llicenciatura o grau de Veterinària. En el cas de
persones estrangeres, còpia degudament acarada de la credencial d'homologació de la
titulació de llicenciatura o grau de Veterinària.
c) Certificat del Col·legi de Veterinaris al qual pertany.
d) Declaració jurada que el personal veterinari no presta els seus serveis en l'Administració
pública, les seues agències i altres entitats de dret públic.
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e) Certificació de l'òrgan, organisme o entitat que imparteix la formació, que acredite la
formació específica indicada en l'article 12.
Article 7. Requisits.
Les veterinàries i veterinaris habilitats, hauran de complir almenys els requisits següents:
1.- Reunir les condicions necessàries per a exercir la professió veterinària i estar col·legiat.
2.- Les veterinàries i veterinaris habilitats no podran ser, en cap cas, veterinàries/s de serveis
oficials ni prestar serveis en l'Administració pública, organismes autònoms, empreses
públiques o altres entitats de dret públic.
3.- No tindre sanció per falta greu o molt greu pel Col·legi Oficial de Veterinaris corresponent,
en els últims quatre anys.
4.- Actuar amb objectivitat i imparcialitat en l'exercici de les funcions habilitades.
5.- Abstindre's en aquells casos en què puguen tindre participació financera o relacions
familiars dins del tercer grau amb els titulars o responsables.
6.- No tindre sanció o expulsió del servei de qualsevol Administració pública.
7.- Disposar d'una formació suficient en les matèries relatives i normativa específica a les
funcions previstes i haver superat el curs o cursos que determine l'òrgan competent en cada
cas, conforme al que es disposa l'article 12 de la present ordre.
8.- Actualitzar periòdicament els seus coneixements amb la periodicitat que determine la
direcció general competent en seguretat alimentària en particular quant a la reglamentació
sanitària, subproductes d'origen animal i de benestar animal que siga aplicable.
8.- No haver-se'ls retirat l'habilitació prevista en aquesta norma, per qualsevol òrgan
competent.
Article 8. Creació del Registre de veterinàries i veterinaris amb habilitació.
1.- La Direcció General de Salut Pública crearà un Registre de persones llicenciades o
graduades en Veterinària habilitades per a realitzar inspeccions sanitàries en les condicions
que indica la present ordre.
2.- Les dades que com a mínim ha de disposar el Registre es troben descrits en l'annex II.
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Article 9. Compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
L'accés, cessió o tractament de dades de caràcter personal del registre de veterinàries i
veterinaris amb habilitació respectarà els principis, disposicions i mesures de seguretat
previstes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, així com el que es disposa en el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Article 10. Incompatibilitats.
La direcció general competent en salut pública, podrà determinar la incompatibilitat
d'aquestes habilitacions en aquells casos en què es produïsca un conflicte d'interessos.
Article 11. Funcions de les veterinàries i veterinaris amb habilitació.
Les veterinàries i veterinaris autoritzats en el control sanitari de carn de caça tindran les
funcions següents:
a) Realitzaran el control sanitari de les peces de caça, d’acord amb el que es disposa en el
Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, dictaminant sobre l'aptitud per al consum
humà dels canals i les seues vísceres.
b) Els procediments d’inspecció de les canals s'ajustaran a la legislació comunitària i estaran
inclosos dins dels programes de formació obligatòria.
c) Analitzaran sistemàticament per a detectar triquines, les canals de senglar o qualsevol altra
espècie animal silvestre sensible a la infestació, segons el mètode de detecció de referència
que s'estableix en l’annex I del Reglament (UE) 2015/1375.
d) Comunicaran qualsevol resultat positiu en la detecció de triquines realitzada o del
diagnòstic de qualsevol altra zoonosis i/o epizoòtia, així com els possibles incompliments de la
normativa d'higiene al centre de salut pública del departament de salut en què es trobe
l'establiment, en un termini màxim de 24 hores, adjuntant una còpia de l'informe de resultats.
e) Comprovaran que les peces de caça silvestre, presentades en els locals d'inspecció estan
acompanyades de la identificació i documentació necessària.
f) Comprovaran que les canals de caça silvestre declarades aptes per a consum humà, van
precintades i acompanyades de documentació que assegure la seua aptitud i traçabilitat.
g) Mensualment facilitaran al centre de salut pública del departament de salut en què es trobe
l'establiment la documentació relacionada amb les seues funcions referents a la present ordre.
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h) Elaboraran els informes tècnics de les seues actuacions i comprovacions que els puga
sol·licitar la direcció general competent en matèria de salut pública.
i) Arxivaran les còpies de tots els documents expedits, a la disposició de l'autoritat competent,
i els conservaran, com a mínim, durant tres anys.
3. El compliment d'aquestes funcions per part de les veterinàries i veterinaris amb autorització
serà objecte de la supervisió oficial de l’administració amb competències en salut pública.
4. Els serveis que presten les veterinàries i veterinaris autoritzats, d'acord als seus honoraris
professionals, seran abonats pels demandants d'aquest servei.
Article 12. Formació.
1. Les veterinàries i veterinaris, que sol·liciten i desitgen mantindre l'habilitació conforme a
aquest decret hauran d'acreditar la superació de cursos de formació amb una duració mínima
de 45 hores.
2. Les veterinàries i veterinaris, en qui s'haja realitzat una delegació de tasques de control
oficial de conformitat amb l'article 30 del Reglament (UE) 2017/625 per a efectuar el control
sanitari d'aus i lagomorfs sacrificats en l'explotació hauran d'acreditar la superació de cursos
de formació amb una duració mínima de 45 hores.
3. El contingut dels cursos versarà sobre les matèries incloses en els annexos III i IV, de la
present ordre.
4. La direcció general competent en matèria de seguretat alimentària, podrà determinar si cal
algun tipus de formació addicional per a la delegació de determinades funcions de control
oficial.
5. Els cursos de formació que regula aquest decret podran ser organitzats i impartits a més de
la direcció general competent en matèria de seguretat alimentària, pel Consell Valencià de
Col·legis Veterinaris mitjançant conveni de col·laboració.
6. Els qui realitzen els cursos de formació hauran de sol·licitar amb caràcter previ a la
realització del curs, la seua acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les
professions sanitàries de la Comunitat Valenciana, adscrita a l’EVES.
7. L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut establirà els requisits d'acreditació i supervisarà i
inspeccionarà el desenvolupament de les activitats de cadascun dels cursos respecte als que
s'haja sol·licitat acreditació.
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8. Els òrgans competents vetlaran per la deguda formació i actualització d’aquesta del personal
veterinari amb habilitació, a través de la impartició dels cursos corresponents directament o a
través del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris.
9. S'expedirà el certificat corresponent a l’alumnat que assistisca, almenys, al 80% de les hores
lectives i hagen superat amb èxit les avaluacions corresponents.
Article 13. Control de l'autoritat competent.
1. Les autoritats competents en seguretat alimentària efectuaran controls periòdics de
l'actuació del personal veterinari amb habilitació.
2. En cas de comprovar-se l'incompliment sobrevingut d'algun dels requisits de l'article 7, o
l'incompliment d'alguna de les obligacions de l'article 11, els òrgans competents procediran
immediatament a la suspensió dels efectes de l'habilitació, o a la seua retirada, amb la
tramitació prèvia del procediment corresponent en el qual es donarà audiència a la persona
interessada sense perjudici de les actuacions que puguen pertocar.
Article 14. Vigència de l'habilitació.
La vigència de l'habilitació concedida no podrà excedir de 3 anys naturals, i podrà ser objecte
de renovació per iguals períodes de temps.
Article 15. Renovació de l'habilitació.
1. La renovació de l'habilitació podrà ser sol·licitada dins de l'últim mes del seu període de
vigència. En aquest cas, la inscripció s'entendrà renovada fins que recaiga resolució expressa o
transcórrega el termini màxim per a resoldre la sol·licitud de renovació.
2. La sol·licitud de renovació s'efectuarà a instàncies de part amb la presentació d’una
sol·licitud dirigida a la Direcció General de Salut Pública, per qualsevol dels mitjans reconeguts
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i estarà dirigit a la persona titular de la direcció general amb competències en
matèria de seguretat alimentària.
3. En el cas que es mantinguen les mateixes condicions que van donar lloc a l'habilitació, no
caldrà aportar de nou la documentació referida en l'article 6.
4. Les sol·licituds de renovació inclouran una declaració responsable amb indicació del
manteniment de les condicions que van portar a la inscripció i inclourà l'actualització de la
formació en cas necessari.

11

Article 16. Retirada de l'habilitació.
1.- Seran causes de retirada i cancel·lació de l'habilitació conferida:
a) A sol·licitud de part.
b) L’incompliment per part de la veterinària o veterinari de les obligacions i condicions
establides en la normativa d'aplicació en matèria sanitària.
c) Les irregularitats en l'expedició dels documents.
d) L’incompliment de les obligacions dels articles 11 i 12.
e) La desaparició o alteració dels requisits essencials que van donar lloc a l'habilitació.
2.- La retirada i cancel·lació de l'habilitació es realitzarà mitjançant resolució del director o
directora General amb competències en matèria de seguretat alimentària, amb la tramitació
prèvia del procediment corresponent, que s'iniciarà d'ofici en el cas dels apartats b), c), d) i e)
del punt anterior, en el qual es donarà tràmit d'audiència a la persona interessada i a
instàncies de part en el cas de l'apartat a).
3.- Els terminis i resolucions de retirada i cancel·lació de l'habilitació atendran el que es disposa
en la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
4.- Prèviament a l'inici d'un expedient de cancel·lació es donarà tràmit d'audiència a la persona
interessada perquè en el termini de deu dies hàbils puga al·legar i presentar els documents i
justificacions que estime pertinents. Si abans del venciment del termini manifesta la seua
decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, es considerarà
realitzat el tràmit. Passat aquest termini i si es mantenen les causes que donen lloc a l'inici de
l'expedient, es cancel·larà l'habilitació.
5.- El procediment i resolució de retirada i cancel·lació de l'habilitació es duran a terme sense
perjudici del procediment sancionador que pertoque pels supòsits previstos en la llei.
6.- Serà causa de suspensió cautelar i temporal de l'habilitació:
a) La iniciació d'un expedient de retirada i cancel·lació de l'habilitació en funció de la gravetat
dels fets dels supòsits b) c) i d) que s'indiquen en l'apartat 1 i, sempre i en tot cas quan es done
el supòsit de la desaparició o alteració dels requisits essencials que van donar lloc a
l'habilitació.
b) Quan la direcció general amb competències en matèria de seguretat alimentària ho
determine mitjançant resolució motivada per produir-se circumstàncies sanitàries
excepcionals o per una alerta sanitària.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Col·laboració en matèria del Registre de veterinàries i veterinaris amb habilitació.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà delegar mitjançant conveni amb el
Consell València de Col·legis Veterinaris la gestió del Registre de veterinàries i veterinaris amb
habilitació.
Segona. Emissió de documents.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública editarà tota la documentació oficial que es
requerisca, i es considere necessària, per al desenvolupament de la seua activitat veterinària
en l'àmbit d'aplicació de l'activitat de les veterinàries i veterinaris habilitats. No obstant això
quan la documentació s’haja d’emprar exclusivament per les veterinàries i veterinaris en
l'exercici lliure professional, mitjançant conveni, aquesta documentació podrà ser editada pel
Consell Valencià de Col·legis Veterinaris. Des de l'organització col·legial es controlarà l'ús de la
documentació per ella editada, i facilitarà a l'administració competent la informació que sobre
aquest tema requerisca.

Tercera. Incidència pressupostària.
L'aplicació i desplegament d'aquesta Ordre no podrà tindre cap incidència en els capítols de
despesa de la Generalitat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Delegació de determinades tasques de control oficial.
La delegació de determinades tasques de control oficial a què es refereix l'article 4 de la
present ordre s'establirà de manera reglamentària a partir del 14 de desembre de 2019 de
conformitat amb l'article 167 del Reglament (UE) 2017/625, del Parlament Europeu i del
Consell, de 15 de març de 2017, i amb les condicions establides en l’article 30.

DISPOSICIONS FINALS
Única. Entrada en vigor.
La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.
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València,….de ……….. de 2018

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

ANA BARCELÓ CHICO
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