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Introducció

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021 constitueix una nova 
etapa del projecte que va començar l’any 2007 amb el primer Pla de seguretat 
alimentària de Catalunya. Aquest projecte va suposar un salt qualitatiu en la 
política de seguretat alimentària, ja que aportava un nou enfocament estratègic 
i integrat de les accions dels organismes públics que tenen responsabilitats en 
aquesta matèria.

Aquest Pla dóna compliment al mandat que suposa la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública, l’article 43 de la qual estableix que el Pla de seguretat 
alimentària és el marc de referència per a les accions públiques de l’Administració 
de la Generalitat i dels ens locals en aquest àmbit.  

D’altra banda, el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) és un 
instrument establert a la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, per 
dur a terme la intervenció pública sobre els determinants de la salut de la 
població, especialment sobre els que requereixen un abordatge conjunt des de 
l’Administració pública de la Generalitat, l’Administració local i diferents sectors 
socials. Té el propòsit d’assolir els objectius de millora i de protecció de la salut 
de la manera més equitativa i eficient possible. És, per tant, un instrument de 
governança que vincula tot el Govern de la Generalitat i tots els determinants de 
salut, entre els quals cal incloure la seguretat dels aliments. En aquest context, 
el Pla de seguretat alimentària de Catalunya, tot i tenir una entitat pròpia i 
independent, constitueix l’instrument que defineix la política de seguretat 
alimentària dins del marc del Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP). 

La Llei de salut pública preveu que el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 
inclogui els objectius de seguretat alimentària en els àmbits de la innocuïtat 
dels aliments; la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; 
els productes zoosanitaris i fitosanitaris, i la contaminació ambiental, si afecten 
directament la seguretat alimentària, així com el conjunt dels serveis, programes 
i actuacions que s’han de desenvolupar, i els mecanismes d’avaluació i de 
seguiment. Així mateix, s’estableix que el procediment d’elaboració ha de garantir 
la intervenció de les administracions, les institucions, les societats científiques i 
els professionals relacionats amb la seguretat alimentària, i també de la societat 
civil. Finalment, la Llei esmentada estableix que, previ informe favorable de la 
Comissió Directora de Seguretat Alimentària, el Pla ha de ser aprovat pel Govern 
de la Generalitat a proposta dels departaments competents en matèria de salut, 
agricultura, alimentació, ramaderia i pesca. 
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L’aplicació de la metodologia de planificació per objectius, l’estructura i els 
continguts del document, així com el procediment que s’ha seguit per  elaborar-
lo garanteixen el compliment de les especificacions establertes a la Llei de salut 
pública. Concretament, la metodologia de planificació per objectius, basada en la 
definició dels objectius i de les accions que es posaran en pràctica per assolir-los, 
facilita una avaluació sistemàtica dels resultats de les accions implementades 
i aplicar les correccions necessàries per tal de generar un cicle permanent de 
millora. 

L’experiència adquirida en les etapes anteriors del Pla mostra que la política 
de seguretat alimentària a Catalunya és una política consolidada i que s’ha de 
continuar treballant en els àmbits d’intervenció previstos amb esforços renovats 
en la millora de l’eficàcia i l’eficiència. 

L’aplicació de l’estratègia, els principis i els criteris previstos en el Pla de 
seguretat alimentària de Catalunya ens han de permetre mantenir un sistema 
de seguretat alimentària integrat, modern i eficaç, que ofereixi a la ciutadania les 
garanties necessàries alhora que suposi un instrument de suport a la projecció 
internacional dels productes agroalimentaris del nostre país. 
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Context i factors 
a tenir en compte
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Segons dades recollides en diferents estudis d’opinió, per a la ciutadania catalana, 
l’alimentació és un dels primers factors determinants per a la seva salut, amb 
una clara consciència de la importància de la dieta com a factor determinant de 
la salut. L’alimentació en general i la seguretat dels aliments en particular són 
elements fonamentals en la vida quotidiana. Menjar és un acte vital que es porta 
a terme diverses vegades al dia, de manera que la seguretat que els aliments no 
representen un amenaça per a la salut és una qüestió important i assumida de 
manera conscient o inconscient. 

La globalització creixent dels mercats d’aliments planteja reptes cada vegada més 
grans per als responsables de la seguretat alimentària. La vigilància i el control 
de patògens emergents o de residus de contaminants requereixen l’ús de noves 
i millors tècniques d’anàlisi i de control. També són necessàries reglamentacions 
que ofereixin garanties d’innocuïtat i qualitat als consumidors i de seguretat 
jurídica als operadors. Tot això s’ha de portar a terme amb la major eficiència, 
en una època en què les activitats de les administracions públiques s’han hagut 
d’adaptar a limitacions pressupostàries importants.

Catalunya està integrada en l’entorn de la Unió Europea, de manera que gran 
part de la nostra política alimentària està fortament influenciada per la legislació 
comunitària. Actualment el nivell de seguretat alimentària a Europa, que és el 
bloc comercial més gran del món i el nostre mercat principal, està sòlidament 
fonamentat en una xarxa de vigilància i control que ofereix sinergies entre 
diferents països i que es troba en contínua evolució sense perdre de vista l’objectiu 
comú de minimitzar els riscos existents. Els operadors agrícoles i ramaders, la 
indústria, el comerç, els organismes de control oficial, els científics, els polítics i 
la ciutadania en el seu conjunt tenen responsabilitats i papers clarament definits 
en l’objectiu compartit de la seguretat alimentària.

La ciutadania de Catalunya ha de tenir a la seva disposició els elements 
necessaris per poder confiar en la seguretat dels aliments que consumeix. Tot i 
que gaudim d’un dels sistemes de seguretat alimentària més segurs del món, no 
hem d’abaixar la guàrdia i hem de continuar treballant-hi. Hem de ser capaços 
d’identificar ràpidament i d’abordar els riscos associats a nous agents patògens, 
noves tecnologies, canvis en els patrons demogràfics i alimentaris, o els que 
puguin derivar de l’enorme volum d’intercanvis internacionals d’aliments en un 
món cada vegada més globalitzat. 

La ciutadania espera 
que les autoritats i els 
operadors facin tot el 

que raonablement sigui 
possible per prevenir els 

problemes de seguretat 
alimentària.
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Les conseqüències per a la salut pública de les malalties transmeses pels 
aliments poden ser significatives. L’impacte no es circumscriu exclusivament a 
l’àmbit sanitari i al patiment de les persones afectades. A més, té conseqüències 
econòmiques importants en forma de despeses mèdiques i laborals, alhora 
que pot suposar pèrdues importants per al sector agroalimentari. Com ja 
hem tingut ocasió de comprovar en els darrers anys, la pèrdua de confiança 
del consumidor nacional i/o internacional en casos de crisi amb repercussió 
mediàtica pot ocasionar fortes davallades de la demanda dels productes de les 
zones afectades i, fins i tot, generar un desprestigi internacional del producte, 
del territori d’origen o de totes dues coses a la vegada, i pot arribar a afectar fins 
i tot altres productes i orígens no vinculats directament amb el cas. 

Els consumidors tenen expectatives elevades pel que fa a la seguretat i la 
qualitat dels aliments. Si bé mai no s’eliminaran tots els riscos, el públic espera 
que les autoritats i els operadors facin tot el que raonablement sigui possible 
per prevenir els problemes de seguretat alimentària. Fins i tot hi ha una certa 
aspiració del risc zero tot i la consciència que no és possible donar garanties al 
100% en tot moment, en totes les circumstàncies i en tots els productes.

Les mesures per garantir la seguretat dels aliments ja són una qüestió consolidada 
en el nostre entorn, però s’han d’adaptar contínuament a un context de producció 
i de comercialització cada vegada més complex. El 2003 es va crear l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), actualment una àrea especialitzada de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), que es va sumar a un sistema 
de vigilància i de control oficial consolidat per cobrir algunes mancances en 
matèria de planificació estratègica, de seguiment, d’avaluació i de comunicació 
de riscos, així com en coordinació interdepartamental, interadministrativa i 
amb la resta de participants en la cadena alimentària, com ara els operadors 
econòmics i els consumidors. Després de més d’una dècada de treball, el propòsit 
principal continua sent enfortir el sistema català de seguretat alimentària i fer 
més eficients els esforços en aquesta matèria. Els organismes públics implicats 
en aquest repte són molts, però en destaquem els departaments i organismes 
públics de la Generalitat competents en matèria de salut, agricultura, ramaderia, 
pesca, alimentació, consum i medi ambient, i les administracions locals. 
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La coordinació entre els diferents organismes, administracions i parts implicades 
en la cadena alimentària és essencial per protegir de manera adequada els 
consumidors en un àmbit ampli i complex. La coordinació i la cooperació 
són necessàries a tota la cadena alimentària per compartir informació i 
experiències amb la finalitat de portar a terme una gestió eficient i integrada. 
Aquesta coordinació enforteix la infraestructura científica, tècnica i operativa 
en benefici d’un sistema de seguretat alimentària modern i robust. Mitjançant 
una col·laboració més gran i la intervenció específica basada en el risc, les 
administracions responsables poden utilitzar més bé tots els recursos disponibles 
per millorar els resultats. Deixar clar el repartiment de responsabilitats i millorar 
la rendició de comptes també són elements clau en aquesta política de gestió 
transversal en què té un paper molt destacat la Comissió Directora de Seguretat 
Alimentària, creada mitjançant la Llei 18/2009, de salut pública, en què estan 
representats els diferents actors implicats en la cadena alimentària. 

Com en molts altres àmbits de la vida, mai no és possible una garantia absoluta 
de seguretat, perquè els aliments, amb poques excepcions com l’aigua i la sal,  
procedeixen de sistemes biològics amb dinàmiques variables i múltiples factors 
incidents. Cada vegada que sorgeix una nova situació o un indici de l’existència 
d’un risc es posen en marxa les mesures necessàries d’investigació i mitigació. 
Les alertes i crisis dels darrers anys han tingut com a conseqüència una millora 
significativa dels sistemes de gestió a Catalunya i a tot Europa, fruit d’una major 
experiència i coneixement.

La informació al consumidor ha mostrat una clara millora en els darrers anys i 
els principis fonamentals de seguretat alimentària establerts al Llibre blanc i al 
Reglament 178/2002 continuen vigents després de més de 15 anys. Els principis 
de control continu i integrat “de l’explotació a la taula”, la responsabilitat dels 
operadors, la traçabilitat, l’avaluació científica del risc independent de la gestió 
del risc, el principi de precaució davant de la incertesa científica i la comunicació 
de riscos transparent continuen sent elements ineludibles de les polítiques de 
seguretat alimentària a Europa.

La bona governança de la seguretat alimentària obliga els governs a definir un 
política clara i un compromís explícit davant la ciutadania. Prèviament cal portar 
a terme una anàlisi de la situació que permeti orientar de manera concreta la 
política que es vol aplicar. També cal concretar la visió, la missió, els objectius 
i les mesures o intervencions que es volen aplicar. Les intervencions o línies 
de treball són múltiples, complexes, interrelacionades i complementàries. La 
intervenció a tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al 
consum; la cooperació intersectorial; la participació de totes les parts implicades, 
i l’establiment de prioritats a partir de l’anàlisi de riscos també són elements 
irrenunciables en qualsevol política madura i moderna en seguretat alimentària.

Cada vegada que sorgeix 
una nova situació o un 

indici de l’existència d’un 
risc es posen en marxa 

les mesures necessàries 
d’investigació i mitigació.
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L’orientació de les polítiques s’ha de basar en qüestions prioritàries identificades, 
cosa que implica l’assessorament científic adequat i l’anàlisi permanent de les 
dades de vigilància de malalties de transmissió alimentària i de la prevalença de 
perills en la cadena alimentària. També cal comptar amb recursos humans amb 
experiència i formació per executar les línies de treball previstes i una base legal 
sòlida en què basar les seves activitats. Les estratègies definides s’han de traduir 
en accions concretes per garantir que s’apliquen els principis de la política i es 
prenen mesures per assolir els objectius especificats. Per orientar de manera 
coherent totes aquestes necessitats cal disposar d’un pla estratègic integrat. El 
Pla de seguretat alimentària de Catalunya, iniciat l’any 2007, constitueix aquest 
instrument de planificació estratègica i de seguiment a Catalunya. És el resultat 
de l’esforç compartit dels organismes de la Generalitat amb responsabilitats 
en medi ambient, agricultura, salut i consum i de les administracions locals, en 
col·laboració amb els sectors de la cadena alimentària i de la ciutadania en el 
seu conjunt. 

L’estratègia que es proposa al Pla preveu una intervenció pública en seguretat 
alimentària de caràcter transversal basada en la implementació de programes 
en els àmbits de l’avaluació, la gestió i la comunicació del risc de manera 
integrada i interrelacionada al llarg de tota la cadena alimentària. Així mateix, 
aquestes intervencions s’han de portar a terme d’acord amb principis de qualitat, 
d’eficiència i de coordinació, així com amb la màxima col·laboració amb tots els 
participants en la cadena alimentària. Aquesta col·laboració ha d’estar basada 
en la comunicació interactiva, en la transparència i en l’atenció a les necessitats 
i inquietuds de totes les parts implicades així com en la viabilitat i sostenibilitat 
econòmica dels sectors que integren la cadena alimentària.

Cadascun d’aquests àmbits porta associats una sèrie d’objectius, indicadors i 
programes d’intervenció sobre els quals s’ha de realitzar un seguiment per tal de 
conèixer l’evolució de la implementació de les accions previstes al Pla i el grau en 
què es van assolint els objectius, que estan plantejats amb un horitzó temporal 
concret. Tot això, amb la voluntat de facilitar el seguiment del compliment 
del Pla i d’impulsar la millora continuada així com afavorir una coordinació i 
integració més grans en l’estratègia global establerta. Aquesta col·laboració ha 
d’estar basada en la comunicació interactiva, en la transparència i en l’atenció a 
les necessitats i inquietuds de totes les parts implicades així com en la viabilitat i 
sostenibilitat econòmica dels sectors que integren la cadena alimentària.

La planificació estratègica, acompanyada de l’avaluació periòdica de resultats, 
és un instrument útil per abordar la seguretat alimentària des d’un enfocament 
general i integrat orientat a l’assoliment eficaç de resultats. Aquest enfocament 
ofereix tota una sèrie de valors afegits que val la pena explotar: afavoreix la visió 
global, transversal i a llarg termini, fet que contribueix a eliminar els inconvenients 
de la visió parcial i a curt termini; serveix de mètode global i sistemàtic per 
orientar l’anàlisi i la solució dels problemes; constitueix un instrument per a la 
comunicació i la transparència pel que té d’explícit en la definició d’objectius 
i intervencions i en la presentació de resultats; afavoreix la implantació d’una 
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cultura en la qual els esforços de tots els implicats són alineats cap a resultats 
concrets i compartits, ja que es concreten les metes que s’han d’assolir i els 
paràmetres de mesurament dels resultats. 

Així mateix, la incorporació de mecanismes de seguiment i d’avaluació, i d’anàlisi de 
resultats són instruments que constitueixen un marc enriquidor d’aprenentatge 
i millora continuada. Durant la vigència del Pla de seguretat alimentària de 
Catalunya, des de 2007 fins a l’actualitat, s’han pres mesures importants per 
millorar i modernitzar la seguretat alimentària. S’han posat en marxa sistemes 
de seguiment de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya basats en 
indicadors que permeten elaborar anualment una memòria sobre la situació 
de la seguretat alimentària a Catalunya, que aprova la Comissió Directora de 
Seguretat Alimentària i que es fa pública a la pàgina web de l’ACSA en benefici 
d’una major transparència i rendiment de comptes a la ciutadania. Durant 
aquests darrers anys també s’han produït millores importants en l’execució 
de les activitats de vigilància i control oficial a la cadena alimentària amb una 
major estandardització dels procediments, un enfocament més específic basat 
en el risc, així com l’execució de sistemes de supervisió i auditoria sobre els 
sistemes de control per impulsar la qualitat i la millora continuada en els serveis 
prestats a la ciutadania en matèria de vigilància i control oficial d’aliments. Per 
la seva banda, els laboratoris han continuat amb la seva tasca de desenvolupar i 
mantenir mètodes d’anàlisi acreditats que permetin donar el suport necessari a 
les activitats de vigilància i control. La intervenció integrada “de l’explotació a la 
taula” es veu cada vegada més enfortida gràcies a aquestes millores.

Els deu anys d’experiència que ens ha proporcionat el Pla de seguretat alimentària 
de Catalunya ens han permès fer una avaluació de resultats que mostra un 
nivell elevat d’èxit amb un nivell d’assoliment d’objectius i d’implementació de 
les intervencions previstes que, segons les dades disponibles, se situa al voltant 
del 90%. 

Com en altres ocasions, no podem deixar passar l’oportunitat de posar l’èmfasi 
en el fet que la seguretat alimentària és un treball en equip. El sistema de 
seguretat alimentària és, més que mai, una xarxa. Múltiples actors participen en 
la cadena alimentària: agricultors, ramaders, industrials, distribuïdors minoristes, 
restauradors i consumidors. Tots ells han de prendre mesures de vigilància i 
de prevenció en seguretat alimentària i tots ells poden reportar informació al 
sistema per millorar la seguretat.
 
Per la seva banda, les administracions públiques disposen de personal 
d’inspecció i de sistemes de vigilància analítica que suposen sistemes potents 
de recollida d’informació. S’agafen mostres i es recullen dades in situ, alhora que 
els operadors tenen l’obligació de notificar qualsevol incidència que pugui ser un 
risc per a la seguretat dels productes. Tot això constitueix una xarxa de seguretat 
potent, complementària i sinèrgica. 

El sistema 
de seguretat 

alimentària és, més 
que mai, una xarxa 

interconnectada
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Tanmateix no és possible eliminar del tot l’aparició de brots o d’altres incidències 
alimentàries. En els casos en què la prevenció no ha pogut evitar l’incident entra 
en joc la resposta ràpida per identificar les causes i posar en marxa mesures 
immediates de correcció i mitigació. Així doncs, cal comptar amb sistemes 
eficaços de rastreig i de resposta immediata tant en recerca epidemiològica com 
en traçabilitat, identificació i retirada del mercat del producte afectat, així com 
la comunicació a la població en els casos que sigui necessari quan el producte ja 
pugui ser a mans de la ciutadania. Mitjançant sistemes d’alerta i d’intercanvi ràpid 
d’informació, qualsevol incidència rellevant que sigui identificada a qualsevol lloc 
de la Unió Europea, i fins i tot del món amb el sistema d’INFOSAN, que és una 
xarxa d’alerta que opera a escala mundial, és comunicada a la resta de territoris 
amb informació rellevant sobre distribució dels productes implicats, perills i 
mesures adoptades. Aquesta informació permet aplicar accions immediates, 
com la retirada del mercat de productes amb risc, el reforçament de la vigilància 
o controls específics, alhora que s’utilitza com a indicador de riscos emergents 
i anàlisi de la situació per millorar els sistemes existents i adaptar-los als nous 
reptes. Aquest sistema d’intercanvi d’informació interterritorial té una potència 
enorme pels efectes sinèrgics de múltiples sistemes de control treballant en 
xarxa i intercanviant dades rellevants. Suposa en si mateix un pilar en què se 
sustenta una part important de la seguretat alimentària en els nostres dies, 
alhora que potencia de manera exponencial l’efectivitat del sistema. Tot això 
està coordinat per unitats específiques de la Comissió Europea que al mateix 
temps realitza periòdicament auditories als sistemes de control alimentari dels 
estats membres i països tercers.

Els perills que han de ser objecte de prevenció i de gestió en seguretat alimentària 
són molts, però per la seva freqüència i importància cal destacar els causats 
per Campylobacter i Salmonella i, per la seva gravetat, els causats per Listeria. 
Salmonella i Campylobacter són els agents identificats més freqüentment com 
a causa de les malalties transmeses pels aliments. En els darrers anys s’han 
dedicat molts esforços a combatre aquests dos patògens. 
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Tot i que a Catalunya el bacteri Salmonella encara causa un nombre rellevant 
de brots i de casos individuals de malaltia, l’esforç realitzat per reduir-ne la 
prevalença al sector primari, i especialment en ous i carn d’au, ha fet reduir 
significativament la prevalença d’aquest patogen i, de retruc, el nombre de brots 
en humans. També s’està treballant intensament per reduir la prevalença de 
Campylobacter a tota la cadena alimentària amb l’objectiu de reduir el nombre 
de casos en humans, ja que continua sent el patogen més freqüent en les 
notificacions individuals, juntament amb el Salmonella. Altres patògens, com 
per exemple el bacteri Listeria, mostren una incidència molt menor pel que fa 
als casos de malaltia que produeixen, però la gravetat de les patologies que 
provoquen obliga a continuar treballant per reduir la incidència a nivells encara 
més baixos si és possible. Per la seva banda, determinats patògens, entre els 
quals alguns que es poden transmetre pels aliments, han desenvolupat cada 
vegada majors resistències als antimicrobians, cosa que planteja reptes sanitaris 
significatius, sobretot quan la malaltia requereix el tractament amb aquests 
fàrmacs. Per tal d’abordar aquest problema hi ha sistemes de monitoratge de la 
resistència antimicrobiana coordinats amb la resta d’estats de la Unió Europea. 
Tot aquest conjunt de riscos microbiològics potencials són prou rellevants per 
continuar treballant en l’aplicació de mesures de vigilància, de prevenció i de 
mitigació per evitar que puguin suposar un problema en el futur.

Els contaminats químics i els residus també són elements prioritaris. Medicaments 
d’ús veterinari, pesticides i contaminants ambientals, com els metalls pesants o 
les dioxines, poden suposar un risc per a la salut pública quan es troben per 
sobre de certs nivells. El Programa d’investigació de residus en aliments d’origen 
animal i els programes de vigilància específics per a perills químics continuen 
operatius per detectar desviacions i posar en pràctica mesures correctores 
adequades en cada cas.

Els al·lèrgens no declarats a l’etiquetatge o a la informació que ha d’estar a l’abast 
del públic també són un problema de salut pública i de seguretat alimentària 
important a causa de la quantitat creixent de persones sensibles a determinats 
ingredients, com ara llet, ous, fruita seca, soja, crustacis o gluten, entre d’altres, 
que provoquen respostes d’al·lèrgia o d’intolerància i que en alguns casos poden 
arribar a posar en risc la vida de les persones afectades. És més necessari que 
mai proporcionar informació correcta a les persones consumidores per tal que 
puguin prendre decisions de consum adequades a les seves necessitats i basades 
en informació fiable. Aquesta informació fiable inclou, a més dels ingredients, la 
informació nutricional i la relativa a les propietats saludables, així com les dates 
de consum preferent i de caducitat. A més, aquells ingredients susceptibles de 
produir al·lèrgies o intoleràncies s’han d’indicar a la llista d’ingredients destacats 
amb una composició tipogràfica que els diferenciï clarament de la resta. Tot això 
té una influència directa en la dieta, els hàbits de consum i un impacte important 
en els àmbits de la salut, de l’economia i de la sostenibilitat.
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També cal tenir en compte i treballar en el camp del frau i de l’adulteració. 
Episodis com el frau per adulteració amb carn de cavall de 2013 i 2014 van 
posar en evidència que, si bé no hi ha d’haver un risc immediat per a la salut, 
aquest tipus de pràctiques suposen una amenaça als drets dels consumidors, a 
la qualitat entesa com a conformitat dels productes amb les qualitats que són 
legítimament exigibles d’acord amb la informació facilitada a l’etiquetatge, la 
publicitat, la denominació o la normativa aplicable. 

Ocupen també un paper destacat els sistemes d’investigació  epidemiològica. La 
vigilància epidemiològica és clau en el sistema de seguretat alimentària. S’ha de 
continuar treballant en la detecció i la investigació de brots de malalties transmeses 
per aliments, la investigació de casos individuals i l’anàlisi de les tendències per 
determinar si les mesures de control estan funcionant correctament, així com per 
identificar àmbits de millora. Per exemple, en els darrers anys s’han incorporat 
al sistema d’anàlisi de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, a més 
de les dades sobre brots, els resultats de les anàlisis dels laboratoris clínics i 
les dades sobre malalties de declaració obligatòria, la informació derivada del 
conjunt mínim bàsic de dades (CMBD), que recull dades relatives als diagnòstics 
efectuats pel sistema assistencial. Aquesta informació, en el seu conjunt, permet 
obtenir una visió més completa de la situació de les malalties de transmissió 
alimentària i del seu impacte en la salut de la població.

Les importacions també són una qüestió destacada en seguretat alimentària 
atès l’increment del comerç internacional d’aliments. Els productes importats a la 
Unió Europea són objecte d’un sistema de control estricte basat en l’autorització 
dels països i establiments d’origen, i en l’auditoria periòdica in situ per part 
d’agents de l’Oficina Alimentària i Veterinària (OAV) de la Comissió Europea. A 
més dels controls en origen, els productes que ingressen a la Unió Europea han 
de passar una inspecció en un punt d’inspecció fronterera (PIF) on poden ser 
rebutjats. En aquest cas la informació generada s’incorpora immediatament al 
sistema d’intercanvi d’informació per tal que no puguin ser introduïts per un altre 
punt de la Unió Europea si han estat rebutjats en algun PIF. En el supòsit que els 
productes s’acceptin a lliure trànsit dins de la Unió Europea, aquests productes 
importats circulen i són sotmesos als mateixos controls que els productes 
autòctons, de manera que se’ls apliquen els mostreigs i les inspeccions aplicats 
a tot el territori, reforçats pels ja referits sistemes d’alerta i d’intercanvi ràpid 
d’informació, que en cas de detectar una incidència posen en alerta tota la xarxa 
de control constituïda pels sistemes dels diferents països així com els punts 
d’inspecció fronterera. D’aquesta manera, en cas que es detecti un incident es 
reforcen els controls tant dins del territori del mercat interior com en els punts 
d’entrada de productes. 
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La informació compartida pot donar lloc a un reforçament del control documental 
o del mostreig dels productes sota sospita, així com a missions d’inspecció 
i d’auditoria en els països d’origen que, en cas desfavorable, pot suposar la 
prohibició de l’entrada de determinats productes de determinats orígens a la 
Unió Europea.

Tot el que acabem d’exposar constitueix una sòlida estructura de protecció de 
la ciutadania en matèria de seguretat alimentària en què el Pla de seguretat 
alimentària es planteja com un instrument que facilita la visió estratègica i de 
conjunt. 

Finalment cal fer referència a la dimensió econòmica de la seguretat alimentària 
a Catalunya. La nostra competitivitat en un entorn globalitzat passa per la 
del sector agroalimentari, que ha de tenir una sòlida base de seguretat i 
qualitat alimentàries. El nostre posicionament correcte en el mercat nacional 
i internacional no és viable sense la garantia de la seguretat alimentària i la 
generació de confiança i de credibilitat en el sistema agroalimentari català sobre 
la base del compliment dels estàndards europeus i internacionals. 

La seguretat alimentària té implicacions econòmiques en la nostra societat, ja 
que és un element clau d’un dels nostres sectors econòmics més destacats i un 
factor imprescindible per a la seva projecció tant nacional com internacional. 
L’activitat agroalimentària té una posició econòmica destacada a Catalunya ja 
que suposa prop del 4% del PIB, a la qual cosa podem sumar la restauració, 
amb un 1,5% del PIB, i el comerç minorista d’aliments, amb un 0,5%. La indústria 
agroalimentària ocupa la primera posició quant a volum de negoci en el sector 
industrial per davant d’altres sectors molt destacats i coneguts, com el químic, 
l’energètic i el de l’automòbil. A més, el nostre país continua sent un dels majors 
clústers agroalimentaris europeus. 

La indústria agroalimentària catalana té un volum de negoci al voltant de 25.000 
milions d’euros, cosa que suposa aproximadament un 18% de la indústria de 
Catalunya. A més a més, dóna feina a més de 75.000 treballadors, un 20% dels 
llocs de treball de la indústria catalana. La dimensió estratègica de la indústria 
agroalimentària no només recau en el volum de la producció que genera, sinó en la 
seva capacitat per arrossegar altres activitats al llarg de tota la cadena alimentària 
i crear valor afegit a partir de la producció primària. A més, ha experimentat una 
transformació profunda i una forta projecció en el mercat internacional, amb 
la qual cosa mostra una capacitat evident de suportar millor que altres sectors 
crisis econòmiques com la que es va produir a partir de 2009, ja que és un sector 
amb una clara dimensió acíclica. L’evolució de la seva producció ha estat més 
estable i el volum de vendes de la indústria agroalimentària catalana fins i tot va 
augmentar de manera progressiva en el període de crisi. 
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Des de 1995 les exportacions agroalimentàries en termes nominals s’han 
quadruplicat, mentre que les importacions van augmentar de manera més 
moderada. Els fluxos comercials de la balança agroalimentària catalana indiquen 
un bon posicionament en productes de primera transformació, tot i que hi 
ha dèficits en la producció de pinsos i altres productes que resulta necessari 
importar. 

El repartiment sectorial de la indústria agroalimentària a Catalunya mostra 
un destacat pes de la indústria càrnia i les activitats associades de producció 
animal i pinsos, que en el seu conjunt arriben a suposar més del 50% del total. 
A continuació trobem el sector de les begudes, en què destaquen especialment 
els vins i caves, seguits d’altres sectors com el lacti, el dels greixos i el dels olis 
o el del pa i altres productes elaborats amb farines. Respecte a la distribució 
territorial, s’ha de destacar una gran activitat del sector primari a tot el territori, 
especialment en àmbits com el ramader, el vitícola, el fructícola i l’oleícola. Per 
la seva part, l’activitat de la indústria té certa tendència a concentrar-se a l’àrea 
d’influència de Barcelona, tot i que hi ha una quantitat important d’establiments 
distribuïts arreu del territori. 

Catalunya ha evolucionat cap a una activitat agroalimentària important i 
competitiva. La transformació en regadiu d’extenses superfícies i l’aposta per 
productes de qualitat formen part d’aquestes estratègies. S’ha de fer especial 
referència a l’opció que ha fet possible l’important clúster carni i ramader que 
ha aconseguit generar productes de major valor afegit i assolir una balança 
comercial agroalimentària quasi equilibrada en termes monetaris. Tanmateix, 
aquest model mostra alguns elements sobre els quals cal mantenir l’atenció, com 
la forta necessitat d’importació de matèries primeres en forma de gra (cereals i 
soja) i la gestió dels purins, elements clau de sostenibilitat. 

Un altre element que cal destacar és que, tot i haver estat considerat 
tradicionalment un sector amb tecnologia simple, en els darrers anys s’ha 
impulsat clarament la innovació i l’aplicació de noves tecnologies en un marc 
de canvis evidents en les tendències de consum. També cal esmentar la seva 
tendència al creixement, amb un nombre més elevat de treballadors i volum de 
vendes; més presència de titulats superiors i personal qualificat, i una inversió 
més gran en mitjans de producció, recerca i innovació. 

En l’àmbit agrícola hem de fer referència a l’important avanç en sanitat vegetal, 
en què l’aplicació i l’assessorament en la gestió integrada de plagues s’ha fet 
obligatori, juntament amb el deure de l’agricultor de disposar d’un carnet 
d’aplicador de productes fitosanitaris que garanteix que ha superat un curs de 
formació en el tema. 
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A Catalunya també s’ha estès molt l’aplicació de tècniques alternatives a la 
lluita química tradicional, com el cas de la lluita biològica, la captura massiva i 
la confusió sexual amb feromones, i un dels èxits principals ha estat l’eliminació 
dels tractaments aeris que es feien habitualment contra el cuc de l’arròs, la 
mosca de la fruita en els cítrics i la mosca de l’olivera a les Terres de l’Ebre. 

L’estratègia futura del sector agroalimentari ha d’estar orientada a l’aprofitament 
de les noves tendències, les noves tecnologies i les noves oportunitats de negoci. 
L’agricultura ecològica, la reducció progressiva de la utilització de plaguicides 
químics, els aliments funcionals, la relació dels aliments amb la cultura i el 
turisme, i l’increment de l’interès del públic pels plats precuinats són alguns 
exemples d’oportunitats sobre les quals cal treballar. Tanmateix, això només 
és possible si es manté el màxim nivell de garanties d’innocuïtat i qualitat dels 
aliments produïts i la confiança dels consumidors tant en l’àmbit nacional com 
internacional.

Tot i que la política de seguretat alimentària té una estratègia ben definida i 
considera tots els elements que acabem d’exposar, s’han de fer adaptacions 
contínues d’acord amb nous elements i noves informacions, cosa que suposa 
un repte constant. És evident que noves circumstàncies i el context d’aquests 
darrers anys han condicionat la política de seguretat alimentària i que hi 
continuarà havent factors clau condicionants a mitjà i a llarg termini. Alguns 
exemples d’aquests factors són: l’augment continuat de la població mundial, 
el canvi climàtic, la sobreexplotació dels recursos, la necessitat de produir més 
aliments de manera sostenible, la globalització del comerç dels aliments, les 
economies emergents exportadores –cada vegada amb més valor afegit i major 
participació en l’establiment de normes per al comerç internacional–, la pressió 
sobre les finances públiques, l’augment de les desigualtats, el creixement de la 
població amb necessitats especials, com ara les persones grans o amb patologies 
cròniques, o els riscos emergents i les noves tecnologies. Tot aquest conjunt de 
factors ens obliga a estar atents i a replantejar-nos permanentment la intervenció 
en seguretat alimentària per fer adaptacions contínues i ràpides en una política 
que sempre ha d’estar orientada a oferir a la ciutadania els nivells de seguretat, 
de qualitat i d’informació més alts. El Pla de seguretat alimentària, com a marc 
de referència de les accions públiques en aquesta matèria a Catalunya, s’ha 
dissenyat per donar resposta a aquests reptes ja que l’estratègia que cal seguir 
incorpora sistemes d’avaluació, de vigilància i de resposta que han de permetre 
abordar els reptes futurs amb eficàcia i amb prou flexibilitat per adaptar-se a 
situacions o necessitats emergents.
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Les polítiques públiques són les respostes que els governs donen a les demandes 
i necessitats de la societat. Es tracta de normes, serveis, prestacions o altres 
tipus d’intervencions orientades a resoldre un problema existent o a evitar que 
es produeixi. La intervenció pública ha de tenir una raó de ser associada a una 
situació que es vol corregir o que es vol evitar que es desviï d’uns paràmetres 
definits o desitjables. Aquesta intervenció ha de ser útil en el sentit de generar 
un impacte en la correcció, la mitigació o la prevenció del problema.

Les intervencions públiques tenen associada una teoria, més o menys explícita, 
sobre com s’han de produir els efectes que li donen raó de ser. És l’anomenada 
teoria del canvi o teoria de la dinàmica de l’impacte de la intervenció. Es tracta 
d’una seqüència lògica d’hipòtesis que expliquen com s’espera que la intervenció 
doni lloc a determinats resultats. En seguretat alimentària es preveu que un nivell 
de compliment elevat dels estàndards de seguretat en matèria d’instal·lacions, 
d’equipaments, d’autocontrols, de formació de personal i d’higiene dels processos 
ha de contribuir a minimitzar la prevalença (presència i concentració) de perills 
a tota la cadena alimentària. Aquest fet ha de tenir com a conseqüència que 
l’exposició dels consumidors als perills vehiculats per aliments es redueixi i es 
mantingui a nivells acceptables, cosa que ha de generar una baixa incidència 
de malalties de transmissió alimentària en la població. Tot això, juntament 
amb el compliment dels estàndards de qualitat, de composició, d’etiquetatge, 
de benestar animal i d’altres qüestions relacionades amb el compliment de 
les expectatives legítimes de la ciutadania, ha de suposar un nivell elevat de 
confiança ciutadana i internacional en la cadena alimentària catalana i en els 
seus productes. Per generar aquesta cadena de resultats cal aplicar una sèrie 
d’intervencions ben definides, com ara l’aprovació de normativa en seguretat 
alimentària, la sensibilització i promoció de pràctiques correctes a tota la cadena 
alimentària, la implementació de sistemes de vigilància i de control oficial, així 
com mesures de comunicació interactiva, de coordinació i de col·laboració de 
totes les parts implicades en la cadena alimentària.
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Quan s’aplica qualsevol política pública cal definir tota una sèrie de paràmetres 
entre els quals podem destacar els següents: la naturalesa del problema que 
es vol resoldre, la magnitud, les accions que el poden resoldre i les diferents 
alternatives, la freqüència i durada que han de tenir aquestes accions, el disseny 
de la intervenció, els recursos necessaris i el cost en relació amb el benefici. Una 
vegada implementades les intervencions o accions previstes, cal portar a terme 
una avaluació per analitzar, entre d’altres qüestions, si s’han assolit els objectius 
operatius, els objectius d’impacte i l’abast que s’havien previst, si la intervenció 
s’ha implementat tal com estava programada i si els recursos s’han utilitzat de 
manera eficient.

La política pública de seguretat alimentària és una política complexa formada per 
múltiples programes que estan orientats, en primer lloc, a aconseguir un nivell 
d’innocuïtat dels aliments elevat, però també a satisfer les expectatives legítimes 
de la ciutadania en altres àmbits relacionats, alhora que són un instrument clau 
per mantenir la competitivitat del nostre país en els sectors de l’agricultura, la 
ramaderia, la indústria agroalimentària i, fins i tot, la projecció turística. Aquests 
reptes han de ser objecte d’una direcció estratègica que consideri tots els 
elements i actors implicats. 

En el marc de la teoria del canvi establerta en seguretat alimentària, les 
intervencions que s’han d’aplicar estan clarament definides i existeix un gran 
consens en la matèria. L’avaluació de riscos, la sensibilització, la promoció de 
pràctiques correctes, la inspecció, el control mitjançant anàlisis de laboratori i 
l’aplicació de mesures adients quan es detecten irregularitats són elements 
necessaris dins d’aquesta política. Tanmateix, cal tenir present que hi ha el 
que podríem anomenar efecte dosi, ja que no és suficient aplicar les mesures 
plantejades sinó que cal aplicar-les en una quantitat i intensitat suficients 
per poder obtenir els resultats desitjats. Així doncs, cal procurar els equilibris 
necessaris en termes de dosi-resposta i cost-benefici des d’una perspectiva 
global tenint presents tots els factors implicats.

Avaluació dels resultats



Pla de seguretat alimentària de Catalunya, 2017-2021

Pàgina Política de seguretat alimentària a Catalunya29

Procés d’anàlisi del risc i les seves 
múltiples implicacions

L’experiència adquirida en els últims anys ha permès incorporar elements clau 
en aquesta política, com ara: el principi “de l’explotació a la taula”, segons el 
qual s’han d’aplicar mesures adequades al llarg de tota la cadena alimentària; 
el procés d’anàlisi del risc, que exigeix una aplicació integrada i equilibrada dels 
procediments d’avaluació, gestió i comunicació del risc; el reconeixement explícit 
de la responsabilitat dels operadors de la cadena alimentària, i la redefinició del 
paper que correspon a les administracions públiques. En aquest sentit, convé 
recordar el procés d’anàlisi del risc i les seves múltiples implicacions, que es 
resumeixen breument en l’esquema següent, ja que suposa una de les bases 
conceptuals i un referent de la política de seguretat alimentària a Catalunya.
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A Catalunya, la política de seguretat alimentària es porta a terme des de fa anys 
sobre la base de principis i metodologies com la priorització, la planificació, 
la qualitat, l’eficiència, l’anàlisi de resultats, la transparència i la millora 
continuada. Tot això suposa compromisos explícits i actuacions coordinades 
i complementàries que impliquen els departaments de la Generalitat amb 
responsabilitat en matèria de medi ambient, d’agricultura i ramaderia, de salut 
pública i de consum, així com les administracions locals, que han de dur a terme 
una tasca important en les fases finals de la cadena alimentària per la seva 
proximitat a l’activitat minorista d’alimentació i als mateixos consumidors. 

Aquests compromisos i aquesta col·laboració requereixen partir d’objectius 
compartits, no només entre les administracions públiques que intervenen en 
seguretat alimentària, sinó també amb els operadors de la cadena alimentària i 
amb la ciutadania. 

D’altra banda, cal recordar que actualment a Catalunya la política de seguretat 
alimentària és una política consolidada en la qual només s’han de fer 
modificacions de major o menor grau en cas que hi hagi evidència científica 
d’aquesta necessitat o problemes emergents que ho justifiquin. Així doncs, cal 
mantenir les línies de treball identificades i continuar millorant en l’aplicació de 
cada actuació i programa en benefici de la màxima eficàcia i eficiència.

La cadena alimentària, que és l’àmbit d’acció d’aquesta política, està integrada 
pel conjunt de fases o etapes necessàries per a la producció d’aliments, que van 
des de la seva producció primària fins al consum. Parlem bàsicament de la fase 
primària (agricultura, ramaderia i pesca), la fase de transformació i distribució 
(indústria i gran distribució), la fase minorista i la fase de consum.
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En aquest cas, el medi ambient és l’entorn immediat, amb una influència directa 
sobre els productes de la cadena alimentària, especialment en la fase primària. 
Per aquest motiu la política mediambiental en el seu conjunt és considerada part 
de la política de seguretat alimentària. 

A Catalunya, totes les accions públiques en la cadena alimentària responen a 
una lògica que ja s’ha descrit als plans de seguretat alimentària anteriors. Per tal 
de facilitar la comprensió de l’estratègia aplicada cal fer referència al seu marc 
teòric, el qual es reprodueix a continuació en forma de relat breu d’acord amb 
l’estructura següent:

Planificació estratègica 

Avaluació del risc i evidència científica

Vigilància i control de malalties de transmissió alimentària

Gestió del risc integrada a tota la cadena alimentària 

Comunicació i col·laboració de totes les parts implicades en la cadena 
alimentària

Seguiment, anàlisi de la situació i transparència

Suport a la projecció exportadora i internacionalització dels productes de 
la cadena alimentària de Catalunya

Medi ambient

Fase primària
Fase de 

transformació 
i distribució

Fase minorista 
i de restauració

Fase de consum

Fases de la cadena alimentària
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Planificació estratègica

2.1

En un entorn complex com el de la cadena alimentària, el de la societat catalana i 
el de les seves institucions públiques, la política pública en seguretat alimentària 
ha de comptar amb un pla estratègic que inclogui tots els àmbits en què cal 
intervenir i defineixi el paper de cada organisme responsable. Tal com indica la 
Llei 18/2009, de salut pública, el Pla de seguretat alimentària de Catalunya ha de 
ser instrument indicatiu i marc de referència per a totes les accions públiques 
de l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en matèria de 
seguretat alimentària. 

La planificació per objectius és un instrument útil per abordar la seguretat 
alimentària des d’un enfocament general i integrat, ja que permet dur a terme, 
de manera global i sistemàtica, la detecció de problemes, la determinació de 
necessitats, la definició dels objectius que cal assolir, les intervencions que 
cal implementar i els sistemes de seguiment i d’avaluació. Utilitzant aquesta 
metodologia i considerant el conjunt de factors a què s’ha fet referència, es 
defineix una missió, una visió, uns objectius i unes intervencions sobre la base 
d’una orientació estratègica que té en compte els elements següents: 

La planificació estratègica, materialitzada en el Pla de seguretat alimentària 
de Catalunya, aporta a les actuacions sectorials en l’àmbit de la seguretat 
alimentària un sentit de conjunt i de pertinença a un projecte comú integrat, 
interdepartamental i interadministratiu. Així mateix, facilita l’avaluació de 
resultats i propicia el debat, la participació i el consens de tots els implicats en la 
seguretat alimentària, i suposa un estímul i un marc d’aprenentatge molt valuós. 

Concepció transversal, global i integrada considerant tota la cadena 
alimentària, des de la producció primària fins al consum, així com totes les 
etapes del procés d’anàlisi del risc i l’amplitud del concepte de seguretat 
alimentària existent en el nostre entorn social. 

Accions d’avaluació de riscos per continuar avançant en el coneixement 
dels problemes i de les possibles solucions.

Sistemes de comunicació del risc orientats a una relació millor i més 
fluida amb la ciutadania, així com amb tots els sectors que participen en la 
cadena alimentària, amb vista a afavorir l’intercanvi interactiu d’informació, 
la sensibilització i l’aplicació de pràctiques correctes.

Impuls de la millora contínua.

Orientació cap a l’eficiència i qualitat dels serveis de les administracions 
públiques.

Col·laboració i cooperació de tots els participants en la cadena 
alimentària per mantenir les aliances amb tots els sectors implicats, així 
com per desenvolupar accions conjuntes sempre dins d’una política de 
gestió relacional de tots els implicats. 
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2.2

Cal fer referència a l’avaluació del risc com a base científica de la política pública 
en seguretat alimentària. La gestió i la comunicació del risc alimentari s’han de 
basar en una avaluació adequada dels riscos, amb l’objectiu de conèixer els 
problemes i de cercar les possibles solucions des d’un enfocament científic. 

Una bona part de l’avaluació de riscos la duen a terme organismes internacionals, 
com ara l’Organització Mundial de la Salut o l’Autoritat Europea de Seguretat 
Alimentària, ja que requereix una dotació de recursos important i consens 
internacional. Tanmateix, a escala regional o local cal portar a terme actuacions 
orientades a l’avaluació particular de la situació a cada territori mitjançant la 
recopilació d’informació i investigacions específiques sobre la situació en el 
territori pel que fa a dades epidemiològiques, prevalença de perills o nivell 
d’exposició sobre la base d’hàbits dietètics. 

Les activitats d’avaluació del risc a Catalunya són responsabilitat de l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), que actualment és una àrea 
especialitzada de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, també 
coneguda com Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Des de l’ACSA es 
porten a terme activitats complementàries als treballs d’avaluació realitzats per 
les organitzacions internacionals esmentades. L’ACSA duu a terme accions de 
recopilació i de classificació de la informació científica existent a partir de les fonts 
bibliogràfiques i dels estudis disponibles per tal de posar aquesta informació 
a l’abast dels gestors del risc i dels participants en la cadena alimentària. Dins 
de l’àmbit de l’avaluació cal destacar els treballs que porten a terme els grups 
d’experts científics, que han de complementar les tasques del Comitè Científic, 
òrgan assessor sobre aspectes tècnics i científics en seguretat alimentària a 
Catalunya d’acord amb allò que estableix la Llei 18/2009, de salut pública. 

Per tal d’avaluar els riscos específics que puguin afectar Catalunya i proveir 
els gestors del risc d’informació científica de referència, s’elaboren dictàmens, 
informes tècnics i s’impulsen estudis científics a instància de part o a iniciativa 
pròpia. Entre aquests estudis podem destacar el de contaminants en dieta total, 
que ha tingut continuïtat en els deu darrers anys.

D’altra banda, per tal de facilitar l’accés a la informació científica per part de 
tots els participants en la cadena alimentària, l’ACSA desenvolupa activitats 
orientades a disposar de la darrera informació en matèria científica i tècnica, així 
com sobre els centres i les línies d’investigació existents, i un mapa actualitzat 
de perills de la cadena alimentària. Es tracta d’eines de referència per facilitar un 
autocontrol millor per part dels operadors de la cadena alimentària i una gestió 
del risc més eficient, basada en evidència científica, per part dels gestors públics 
implicats. 

Avaluació del risc i evidència científica
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Vigilància i control de malalties 
de transmissió alimentària

Les activitats de vigilància i control de malalties de transmissió alimentària estan 
molt relacionades amb l’avaluació i la gestió del risc, ja que són una font específica 
i directa d’informació i sovint són el detonant per prendre mesures urgents. Es 
tracta d’activitats dirigides a detectar malalties de transmissió alimentària quan 
apareixen a la població i a adoptar mesures addicionals per evitar conseqüències 
majors.

Hi ha procediments establerts reglamentàriament per a la notificació de les 
malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics. Dins de les malalties de 
declaració obligatòria, en trobem algunes de transmissibles a través dels 
aliments, com la brucel·losi, la triquinosi, el carboncle, l’hepatitis A, el còlera, la 
febre tifoide, el botulisme o la gastroenteritis per E. coli O157:H7, entre d’altres, 
o els brots epidèmics d’origen alimentari, tant d’origen biològic com d’origen 
químic.

La sospita d’un brot s’ha de declarar sempre amb urgència i va seguida d’un 
estudi que permet recopilar dades sobre símptomes, persones afectades, 
persones exposades, llocs on han menjat els malalts i aliments consumits en 
comú. En paral·lel, es porta a terme l’obtenció de mostres clíniques dels malalts i 
dels aliments per tal d’identificar el tipus d’agent. Així mateix, es prenen mesures 
de control immediates d’inspecció de l’establiment o establiments que hagin 
participat en l’elaboració o distribució dels aliments sospitosos. Durant la visita 
d’inspecció s’investiguen les possibles causes de la presència de l’agent etiològic 
i s’agafen les mostres necessàries per tal d’efectuar les proves analítiques 
corresponents. A partir d’aquesta informació es dicten mesures preventives i 
correctores oportunes als establiments associats al brot i, quan és necessari, 
a altres establiments que puguin presentar riscos similars. Després de la 
investigació de cada brot s’elabora un informe que recull cadascun dels punts 
enumerats anteriorment. 

A partir de l’estudi i l’avaluació conjunta dels informes dels brots apareguts es 
poden arribar a conèixer les característiques epidemiològiques presentades pels 
brots de malaltia de transmissió alimentària en un àmbit territorial determinat, 
la qual cosa és fonamental per orientar correctament les actuacions preventives 
destinades a disminuir-ne la incidència.

2.3
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Dins del procés d’anàlisi del risc, la gestió de risc és un dels components clau i 
es caracteritza per la seva complexitat i pel gran volum d’activitats que integren 
aquesta gestió. La intervenció pública en l’àmbit de la gestió del risc suposa un 
esforç important per part de les administracions públiques amb responsabilitat 
en la matèria. El Pla de seguretat alimentària de Catalunya integra totes aquestes 
activitats. Per tal de facilitar aquesta visió integrada i interrelacionada de les 
intervencions, a continuació es descriuen les principals activitats o intervencions 
ordenades en funció de l’àmbit o fase de la cadena alimentària a què van 
dirigides. El conjunt d’activitats descrites construeix el nucli de la intervenció en 
seguretat alimentària previst al Pla.

El medi ambient és una possible font de perills per als productes de la cadena 
alimentària. Dioxines i altres contaminants orgànics persistents, metalls pesants 
entre d’altres substàncies, així com molts microorganismes, poden estar presents 
a l’aire, la terra, l’aigua o la fauna salvatge i contaminar animals i plantes destinats 
a la producció d’aliments.

El risc mediambiental pot afectar totes les fases de la cadena alimentària, però 
és especialment significatiu en les activitats de la fase primària per la seva forta 
dependència i relació amb el medi.

Normalment la gestió d’aquest tipus de problemes és difícil, ja que la major 
part de contaminants persistents que es troben a l’ambient són el resultat 
d’emissions produïdes durant dècades d’activitat humana sense suficient control, 
coneixement i/o sentit de la sostenibilitat, o bé hi intervenen factors geològics, 
climàtics o biològics sobre els quals és difícil incidir. D’altra banda, moltes 
emissions tenen un efecte global, de manera que són necessàries actuacions 
coordinades i simultànies arreu del món per reduir l’emissió i la immissió. Només 
una acció global coordinada i sostinguda pot permetre obtenir els resultats 
desitjats de reducció de la presència de contaminants en el medi. A escala local 
o regional, el control per minimitzar les emissions al medi és la primera de les 
mesures que cal implementar. Aquestes mesures s’han de complementar amb 
la vigilància dels nivells d’immissió de contaminants en mostres d’aire, aigua i 
sòl per tal de conèixer quins són els nivells en cada moment i poder determinar 
prioritats d’acció i la necessitat d’aplicar mesures addicionals de gestió.

Gestió del risc integrada a 
tota la cadena alimentària

Medi ambient 

2.4

2.4.1
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Els perills biològics poden estar presents en el medi en les espècies salvatges 
i constituir així un reservori des del qual l’agent pot infectar les espècies 
domèstiques productores d’aliments i, fins i tot, les persones en el cas dels agents 
zoonòtics. Els agents causals de la tuberculosi, la brucel·losi, la triquinosi o el 
cas particular de l’anisakiosi són només alguns exemples d’agents patògens que 
poden passar d’animals salvatges a la cadena alimentària. Així doncs, la vigilància 
i el control de perills biològics en les espècies salvatges és una qüestió que cal 
considerar en una concepció global del que significa la seguretat alimentària, 
per la seva repercussió en la sanitat dels animals d’abastament així com per 
la possibilitat de contacte directe amb les persones a través dels aliments 
procedents de les activitats cinegètiques i pesqueres. També cal fer referència als 
riscos de contaminació microbiològica de les aigües utilitzades o vinculades a la 
producció primària, com poden ser les aigües de reg o les de producció aqüícola 
i pesquera, que també constitueixen una font potencial de contaminació per 
virus, bacteris i paràsits dels productes de la cadena alimentària. 

De la mateixa manera que els factors mediambientals influeixen en la seguretat 
alimentària, les activitats de la cadena alimentària repercuteixen en el medi 
ambient. Per aquest motiu, les activitats alimentàries han d’incorporar tota una 
sèrie de principis, com ara la prevenció de la contaminació, la minimització de la 
utilització de recursos i energia, o la baixa generació de residus, entre d’altres.

Hi ha una interrelació important entre la cadena alimentària i el medi ambient 
i cal gestionar-la correctament. Des del departament competent en matèria de 
medi ambient, així com des de les seves agències especialitzades, com l’Agència 
Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, es porten a terme 
accions en aquesta línia. Així, es desenvolupen activitats de control i d’inspecció 
basades en la comprovació del compliment de condicions de les autoritzacions 
d’activitats de repercussió mediambiental elevada. També es porta a terme una 
vigilància dels nivells de qualitat ambiental o prevalença de contaminants en el 
medi. Tot això es complementa amb activitats orientades a promoure una gestió 
millor dels residus i de les activitats amb impacte ambiental. 

Totes aquestes intervencions constitueixen la política mediambiental, que té 
entitat pròpia i és independent de la política de seguretat alimentària, però amb 
una forta interrelació considerant el seu impacte en la qualitat del nostre medi 
ambient, en la salut de les persones i en la seguretat dels aliments atenent la 
seva forta relació amb la cadena alimentària i especialment amb la fase primària. 
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L’experiència adquirida les dues darreres dècades ha posat en evidència que 
molts problemes només es poden abordar de manera eficaç amb mesures 
aplicades a les primeres etapes de la cadena alimentària. Les activitats o 
programes d’intervenció en la fase primària de la cadena alimentària són, doncs, 
imprescindibles en una política de gestió integrada i transversal de la seguretat 
alimentària. Aquestes activitats s’emmarquen en diferents línies d’intervenció 
que recollim breument a continuació:

Fase primària

Autorització, registre i ordenació d’activitats orientades a facilitar 
el control, que constitueixen bases de dades necessàries per al disseny 
i la implementació de tot tipus de programes de vigilància i control o 
d’informació i sensibilització. A més, en moltes ocasions porten associats 
procediments de comprovació del compliment de les condicions de 
seguretat alimentària establertes reglamentàriament, constituint així part 
de la intervenció de control.

Foment i control de l’aplicació de bones pràctiques agràries,  
especialment en la fertilització, la sanitat vegetal, la utilització de productes 
fitosanitaris i les tècniques alternatives no químiques, que contribueixen 
a la reducció de la contaminació del medi i dels productes de la cadena 
alimentària.

Foment i control de la sanitat vegetal i de l’ús correcte de fitosanitaris,  
que contribueixen al manteniment de la sanitat dels vegetals i de retruc a 
reduir l’ús de plaguicides i la seva incorporació al medi i als aliments.

Vigilància i control de la sanitat animal i de les mesures de bioseguretat 
ramadera, que s’orienten a la vigilància i la reducció de la prevalença 
d’agents capaços de causar una malaltia en animals i persones, així com a 
una reducció de l’ús de medicaments veterinaris entre els quals destaquen 
els antimicrobians i els problemes de resistències associats.

Foment i control de bones pràctiques en producció i alimentació 
animal, així com en la utilització de productes zoosanitaris, que 
contribueixen a minimitzar la incorporació de perills químics i biològics als 
animals productors d’aliments i als seus productes.

Manteniment de xarxes d’informació i alerta en coordinació amb 
autoritats de tota la Unió Europea, especialment en els àmbits de 
l’alimentació i la sanitat animals.

Vigilància i control de les aigües de producció i dels productes pesquers 
i aqüícoles per tal de garantir-ne la seguretat.

2.4.2
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En paral·lel a aquestes línies de treball orientades a la minimització de la 
incorporació de perills a la cadena alimentària en la fase primària, cal destacar 
les activitats dirigides a satisfer altres demandes i necessitats de la societat. Les 
accions en l’àmbit de l’alimentació, el benestar i la sanitat animal de malalties 
no zoonòtiques, així com en la sanitat vegetal o en l’àmbit de la utilització de 
la biotecnologia, com per exemple els organismes genèticament modificats, 
contribueixen a mantenir uns sistemes de producció sostenibles des del punt 
de vista ètic, econòmic i ecològic, que s’orienten a satisfer les expectatives i 
necessitats de la societat així com a mantenir-ne la confiança. 

En aquest àmbit cal destacar l’activitat de control en l’àmbit de la condicionalitat 
portada a terme des del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia. La condicionalitat és un conjunt de requisits de gestió en matèria 
de salut pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals, 
a més de les bones condicions agràries i mediambientals que han de mantenir 
els agricultors i els ramaders per optar als ajuts d’acord amb la normativa de la 
UE. D’aquesta manera la societat exerceix un control sobre l’assignació d’ajuts 
econòmics per garantir que s’adrecen, preferentment, als operadors de la fase 
primària que responen millor a les condicions de seguretat i de sostenibilitat 
establertes legalment. 

Els productes procedents de la fase primària passen a l’etapa següent de la 
cadena alimentària, que anomenem fase de transformació i distribució. Els 
processos que segueixen els productes en aquesta fase poden ser més o menys 
complexos. Així, en alguns casos se segueix un procés de distribució simple i 
sense cap transformació, que acaba en el comerç minorista, com seria el cas 
dels vegetals o del peix que es comercialitzen en el seu estat natural, mentre 
que en altres casos se segueixen complicats processos de transformació i de 
distribució fins a arribar al producte final posat a disposició del consumidor. 
Així, per exemple, un plat preparat envasat és el resultat dels processos de 
transformació i de distribució que han seguit els seus diferents ingredients i 
materials d’envasament, i en els quals han pogut estar implicats establiments 
alimentaris de diferents sectors i localització geogràfica. 

Els processos que segueixen els aliments en aquesta etapa i les empreses que 
els porten a terme són objecte de mesures de sensibilització i es promouen les 
pràctiques correctes alhora que es porten a terme tot un conjunt de mesures 
de control oficial per comprovar que es compleixen les condicions generals de 
seguretat alimentària quant a instal·lacions, equips, autocontrols, traçabilitat i 
formació del personal. 

Fase de transformació i distribució

2.4.3
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Així mateix, es duen a terme actuacions de vigilància i de control oficial molt més 
específiques, entre les quals destaquen els controls analítics de laboratori per 
tal de comprovar la prevalença de perills en els productes d’aquesta etapa de 
la cadena alimentària, o el compliment de determinades mesures preventives 
considerades prioritàries. Aquest conjunt d’activitats s’emmarca en les línies 
d’intervenció següents:

Totes aquestes activitats es complementen amb xarxes d’informació i d’alerta 
alimentària que permeten una resposta ràpida i la retirada de productes del 
mercat en cas que es detecti algun tipus de perill per part d’algun dels integrants 
del sistema. Aquesta xarxa es troba operativa des de fa més de vint anys i integra 
informació i actuacions a tot el territori de la Unió Europea i a països tercers, per 
tant constitueix un sistema sinèrgic que millora substancialment l’eficàcia de la 
vigilància i el control dels aliments gràcies a l’intercanvi continu d’informació i a 
la coordinació d’actuacions.

Paral·lelament a aquestes línies de treball, cal fer menció d’aquelles intervencions 
que estan orientades a satisfer altres demandes i necessitats de la societat. Les 
accions en l’àmbit del control de l’etiquetatge, la composició, els sistemes de 
producció i de la qualitat agroalimentària tenen implicacions en la protecció de 
les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, però van més enllà de la 
innocuïtat, ja que s’emmarquen dins la demanda social d’aliments que, a més de 
ser segurs, responguin a principis d’informació i de qualitat que permetin a les 
persones consumidores prendre decisions de consum basades en informació 
fiable. Això ha de fer possible que puguin confiar plenament que els aliments 
que consumeixen es corresponen amb els paràmetres de qualitat que són 
legítimament exigibles sobre la base del que s’indica a la normativa vigent i 
la informació facilitada per l’operador comercial responsable del producte a 
l’etiquetatge i la publicitat.

Autorització, registre i ordenació d’activitats que tenen per objecte la 
disponibilitat de les dades necessàries per al disseny i la implementació de 
tot tipus de programes d’intervenció en seguretat alimentària i en alguns 
casos, com ara les activitats relacionades amb l’elaboració d’aliments 
d’origen animal, el control del compliment de determinades condicions 
prèviament a l’autorització de l’activitat. 

Foment i control de l’aplicació de pràctiques correctes d’higiene

Control oficial periòdic per comprovar que les activitats mantenen les 
condicions d’autorització establertes a les reglamentacions vigents.

Vigilància i control analítics de la prevalença de determinats perills en 
els productes alimentaris. 
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Des de la fase de transformació, o bé directament des de la fase primària sense 
cap transformació, els aliments arriben a la fase de comerç minorista i de 
restauració i a la fase de consum per part de la població.

La fase de comerç minorista consisteix en la posada a disposició dels consumidors 
dels aliments mitjançant la venda, la cessió o el servei al detall, inclosos els serveis 
de restauració, bars i cafeteries. Aquesta fase es caracteritza per l’elevat nombre 
d’empreses que hi intervenen, la seva atomització i la dispersió geogràfica, 
factors que comporten una dificultat per a les activitats de vigilància i control.

Des de les administracions locals i des del Departament de Salut es porten a 
terme actuacions de foment de pràctiques correctes i de control oficial en 
activitats realitzades dins de la fase minorista i de restauració, incloses les de 
caràcter no sedentari. Les línies de treball principals es basen en el control del 
compliment de les condicions d’higiene dels processos i l’autocontrol mitjançant 
inspeccions periòdiques.

A més del control sobre les activitats minoristes i de restauració, cal dur a terme 
controls sobre els productes alimentaris posats a disposició dels consumidors 
mitjançant el control de la composició i l’etiquetatge, un àmbit en què té un 
paper destacat l’Agència Catalana del Consum.

Una altra activitat del control d’aliments amb especial rellevància és la vigilància 
analítica dels aliments que són al mercat per comprovar la prevalença de 
perills biològics i químics. El Departament de Salut, l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona i les administracions locals desenvolupen programes específics en 
aquest sentit.

Dins de la fase de consum s’inclouen les activitats de transport, emmagatzematge, 
manipulació, elaboració i consum per part dels consumidors finals en l’àmbit 
domèstic. La millora de les condicions d’aquesta fase no es pot abordar 
mitjançant mesures de control oficial, raó per la qual resulten clau totes les 
activitats d’informació, de sensibilització, de formació i de promoció de pràctiques 
correctes, que s’han de portar a terme de manera permanent i sostinguda. 

Fase de comerç minorista i restauració

Fase de consum

2.4.4

2.4.5
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Comunicació i col·laboració 
de totes les parts implicades 
en la cadena alimentària

2.5

La comunicació del risc es defineix genèricament com un intercanvi interactiu 
d’informació i opinions entre les parts implicades en la seguretat alimentària 
(mitjans de comunicació, poders públics, comunitat científica, operadors de la 
cadena alimentària i ciutadania) respecte a la naturalesa dels riscos i les mesures 
per gestionar-los. Tot això ha de permetre construir i mantenir una cultura 
col·lectiva en matèria de seguretat alimentària amb referents comuns per a tots 
els implicats basada en la transparència i el rigor científic.

Cal, a més, que el consumidor pugui tenir accés a informació adequada per tal 
que pugui estar en condicions de prendre decisions basades en coneixements i 
informació fiables. Part de la informació que s’ha de facilitar ha de procedir de la 
iniciativa pública, però també cal implicar-hi els titulars dels sectors productors, 
que han de ser capaços de facilitar tota la informació necessària als consumidors 
dels productes mitjançant la incorporació d’informacions obligatòries i no 
obligatòries a l’etiquetatge i mitjançant altres vies, com la publicitat o pàgines 
web, entre d’altres canals.

Per tal de poder avançar en l’assoliment d’aquest propòsit es desenvolupen 
diferents línies de treball entre les quals podem destacar les següents:

Sistemes per facilitar la comunicació i la coordinació amb tots els 
participants en la cadena alimentària mitjançant grups de treball i espais de 
discussió on es genera un intercanvi permanent d’opinions, experiències i 
coneixements.

Serveis d’informació i resposta a consultes dels participants en la cadena 
alimentària, i en especial dels consumidors.

Actuacions de divulgació i d’accés a informació a través de pàgines web i 
material imprès, jornades i altres tipus d’actes que constitueixen elements 
clau per promoure la sensibilització en la matèria, la unificació de criteris i 
l’aplicació de pràctiques correctes a tota la cadena alimentària.
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Anàlisi periòdica de la situació 
i transparència

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya estableix un model d’intervenció 
basat en la definició dels objectius que es volen assolir, indicadors de seguiment 
i intervencions orientades a generar un impacte que millori la situació existent 
fins a arribar a l’objectiu previst i a mantenir de manera sostinguda el nivell 
objectiu assolit. Un dels objectius implícits d’aquest model és tenir monitorada 
tota la cadena alimentària d’acord amb una bateria d’indicadors rellevants i 
construir un quadre de comandament que permeti tenir una visió objectiva i 
global de la situació en cada moment per a una presa de decisions adequada. 
Per aquest motiu és necessari realitzar un seguiment dels indicadors i programes 
d’intervenció per tal de conèixer l’evolució de la implementació de les accions 
previstes al Pla i el grau en què es van assolint o mantenint els nivells objectius 
previstos. 

Un dels instruments més destacats de seguiment i d’anàlisi de la situació de la 
seguretat alimentària a Catalunya és la Memòria anual sobre la situació de la 
seguretat alimentària a Catalunya. L’anàlisi de la situació es duu a terme d’acord 
amb indicadors quantitatius i qualitatius. A més de les dades d’incidència de 
malalties, sovint es fan servir com a indicadors les taxes de conformitat, definides 
com el percentatge de compliment de l’estàndard establert a la normativa vigent 
o per normes internacionals. Les dades disponibles són objecte d’una anàlisi que 
permet arribar a conclusions i recomanacions que s’emmarquen en un procés 
de millora continuada. 

Per tal d’assolir els nivells necessaris de transparència, aquesta memòria anual, 
prèvia aprovació per part de la Comissió Directora de Seguretat Alimentària en 
compliment de la Llei 18/2009, de salut pública, és objecte de publicació a la 
pàgina web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

Com podem observar, la política de seguretat alimentària és una política àmplia 
i complexa amb múltiples elements. El seu volum i complexitat fan clarament 
necessari un marc de referència per fer-ne la planificació estratègica i el 
seguiment, que és el valor afegit que aporta el Pla de seguretat alimentària de 
Catalunya.

2.6
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Suport a la projecció exportadora 
i internacionalització dels productes 
de la cadena alimentària de Catalunya

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya constitueix un sistema robust 
de suport a la projecció exportadora de les empreses catalanes que operen 
a la cadena alimentària, ja que s’ofereix un conjunt organitzat i coherent 
d’intervencions en seguretat alimentària orientades a generar confiança en els 
mercats alimentaris internacionals. Cal destacar especialment les intervencions 
de control oficial, reforçades per la supervisió i auditoria d’aquest control, 
perquè incideixen directament en l’impuls i la verificació del compliment dels 
estàndards que estableixen les normes de seguretat alimentària europees 
i internacionals i les dels acords bilaterals d’exportació. Per tal de garantir la 
lleialtat de les transaccions comercials aquest controls s’han d’aplicat tant als 
productes destinats a la exportació com als productes importats. En aquest sentit, 
la política de seguretat alimentària va més enllà de garantir aliments segurs i 
drets a la ciutadania i esdevé un instrument clau en la projecció internacional i 
la viabilitat d’una part molt important de l’economia de Catalunya, com ara les 
empreses de la cadena alimentària.

2.7
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El Pla de seguretat alimentària de Catalunya identifica els objectius que cal assolir i les intervencions 
que han de desenvolupar les administracions públiques competents en seguretat alimentària. Els 
organismes responsables de l’execució de les intervencions del Pla, i en definitiva de la política 
de seguretat alimentària, pertanyen a diverses administracions públiques i intervenen en les 
diferents fases de la cadena alimentària dins de l’àmbit de les seves respectives competències. A 
continuació es descriuen breument els organismes públics responsables de l’execució del Pla i les 
seves funcions.

Departament de salut

3.1

Dins del Departament de Salut destaquem els organismes següents:

La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, també coneguda 
com Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Té com a funcions 
principals la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i els brots 
epidèmics, i el disseny i l’execució de programes sanitaris per a la protecció i la 
promoció de la salut. Dins de l’ASPCAT cal destacar:

Les activitats d’execució de programes en el territori per part de l’ASPCAT són 
dutes a terme pels seus serveis territorials amb el suport analític dels laboratoris 
de Salut Pública, que practiquen anàlisis d’aigües, d’aliments i d’altres substrats.

La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut 
Pública, que és responsable d’impulsar la vigilància, la prevenció i el control 
de les malalties transmissibles i dels brots epidèmics, així com de dirigir, 
de coordinar i de promoure les actuacions davant de situacions d’alertes i 
emergències en salut pública que requereixin una resposta ràpida.

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). Àrea especialitzada 
de l’ASPCAT que duu a terme les funcions d’avaluació i de comunicació 
de riscos per a la salut relacionats amb la cadena alimentària, així com la 
planificació estratègica i la coordinació de les accions de les administracions 
públiques competents en la matèria. Promou la col·laboració i la 
participació de tots els implicats en la seguretat alimentària, com ara 
els sectors productius, les organitzacions de consumidors i usuaris, i els 
centres científics i de recerca. 

La Subdirecció de Protecció de la Salut, que té funcions de planificació, 
d’organització i d’avaluació dels serveis en l’àmbit de la gestió del risc i 
d’exercici de l’autoritat sanitària en el marc de la prevenció dels efectes 
nocius sobre la salut pública que es puguin produir per la presència 
d’agents químics, físics i biològics en el medi i els aliments.
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Departament d’agricultura, 
ramaderia, pesca i alimentació

Dins d’aquest Departament destaquen: 

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, les funcions de la qual 
són el control i el foment de la millora de la producció agrícola, ramadera i 
agroalimentària, així com el control de la sanitat animal i vegetal. Aquesta 
Direcció General està organitzada en les subdireccions següents:

La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, 
que s’estructura en: 

3.2

La Subdirecció General d’Agricultura, que porta a terme l’avaluació, 
l’anàlisi i l’orientació de la producció agrícola; la promoció i el control 
de la producció agrària integrada i la producció agrària ecològica; així 
com la promoció i el control oficial de la sanitat vegetal, incloent-hi tot 
allò relacionat amb el control oficial de la producció, la comercialització 
i la utilització de productes fitosanitaris. També es fa càrrec del control 
de la gestió de dejeccions ramaderes i fertilitzants, del foment de bones 
pràctiques agràries i de l’avaluació de recursos del sòl i aigües de reg.

La Subdirecció General de Ramaderia, que té encomanades funcions de 
foment de la millora i el control oficial de la producció ramadera i la sanitat 
animal, incloent-hi tot allò relacionat amb la producció, la comercialització 
i la utilització de medicaments veterinaris. Gestiona el registre d’operadors 
del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes, així com 
les actuacions de control sobre aquest tipus d’operador.

La Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària, 
amb funcions en matèria de recerca i innovació tecnològica, assessorament, 
formació i laboratoris de productes agroalimentaris. 

La Subdirecció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, que té 
com a funcions elaborar i proposar les polítiques i estratègies en matèria 
d’ordenació de l’alimentació, la qualitat i les indústries agroalimentàries. 
S’ocupa del foment de la qualitat dels productes agroalimentaris. 

La Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari, que 
s’encarrega del control oficial del compliment de la normativa sobre 
qualitat i de la lluita contra el frau en l’àmbit agroalimentari.
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La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, que desenvolupa, mitjançant 
la Subdirecció General de Pesca, funcions d’ordenació i control oficial en 
matèria de pesca marítima, recursos marins i protecció del litoral, aqüicultura i 
marisqueig.

La Direcció General de Forests, que té com a funcions en matèria de conservació, 
la gestió i la millora del patrimoni natural i la protecció dels animals. En aquesta 
Direcció General cal destacar les funcions de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques, 
que són les de planificació i gestió en l’àmbit de la caça, i de l’Àrea de Pesca 
Continental, que té funcions de planificació i gestió de pesca i piscifactories en 
aigües continentals.

També cal destacar les entitats següents:

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), que és un 
institut d’investigació agroalimentària de la Generalitat de Catalunya adscrit al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La missió de l’IRTA és 
contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels 
sectors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d’aliments sans i de qualitat 
per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població. Té 
funcions de recerca i desenvolupament, entre les quals destaca la transferència 
tecnològica, la publicació dels resultats de la recerca i el subministrament 
d’informació sobre l’avenç dels projectes de recerca i desenvolupament.

El Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC), que és una empresa 
fruit de la col·laboració entre les administracions de Catalunya i Aragó, el sector 
privat i el sector cooperatiu de l’avicultura catalana i aragonesa. Té funcions 
d’anàlisi, diagnòstic i emissió de dictàmens tècnics relacionats amb les malalties 
avícoles.

El Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya, amb funcions d’anàlisi, de 
diagnòstic i d’emissió de dictàmens tècnics relacionats amb la llet i els productes 
elaborats, i amb convenis amb les administracions catalana i estatal.

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), les funcions principals del qual són 
analitzar vins i derivats; actuar com a organisme tècnic assessor dels consells 
reguladors de les denominacions d’origen vitivinícoles de Catalunya i del sector 
en general; promoure i fomentar la millora del conreu de la vinya i la qualitat, i 
estudiar, investigar i experimentar processos i tècniques.

PRODECA, SA o Promotora d’Exportacions Catalanes, SA, una societat 
mercantil amb participació majoritària directa de la Generalitat. Té per objecte la 
promoció dels productes agroalimentaris i forestals catalans i l’ajut a l’exportació, 
així com la prestació de serveis tècnics a les empreses agroalimentàries.
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El Centre de Formació d’Estudis Agrorurals (CFEA), que s’ocupa de la formació 
permanent dels funcionaris del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural en els àmbits de l’organització administrativa i la qualitat del servei; 
les produccions agrícoles, ramaderes i pesqueres; la indústria i la qualitat 
agroalimentària; les polítiques comunitàries; el desenvolupament rural, i la 
transferència tecnològica.

Les activitats de control oficial són executades pels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que tenen el 
suport dels laboratoris de sanitat ramadera, el Laboratori d’Agricultura i Sanitat 
Vegetal i del Laboratori Agroalimentari de Cabrils.

Departament d’empresa
i coneixement

Dins d’aquest Departament destaca:

L’Agència Catalana del Consum, que és un organisme autònom actualment 
adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement i que té com a funcions el 
control oficial de la informació i la seguretat dels productes i els serveis posats a 
disposició dels consumidors i usuaris; la detecció i el control de fraus, d’informació 
incompleta o que indueixi a error, de publicitat enganyosa i de la utilització de 
clàusules abusives; la informació i l’assessorament dels consumidors i usuaris 
sobre els seus drets i la manera d’exercir-los; la promoció de la formació dels 
consumidors i usuaris així com dels agents econòmics, i la potenciació de la 
mediació i l’arbitratge; les relacions institucionals i la participació directa de 
les persones mitjançant les associacions de consumidors i usuaris i els agents 
econòmics i socials.

3.3
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Dins d’aquest departament hem de destacar els organismes següents:

La Direcció General de Qualitat Ambiental, que s’encarrega de vetllar per 
l’ús racional dels recursos en matèria de medi ambient; de dirigir i gestionar el 
sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental i 
de coordinar les actuacions d’inspecció i control oficial d’activitats amb elevada 
incidència ambiental; de fomentar l’aplicació de les millors tècniques disponibles, 
gestionar la normativa europea sobre substàncies químiques en els seus aspectes 
ambientals, la mobilitat sostenible i els sistemes voluntaris de gestió ambiental, 
així com de dirigir i gestionar el sistema d’acreditació d’entitats col·laborades de 
l’administració ambiental, i de la vigilància, la previsió i el control de la qualitat de 
l’aire i la protecció de l’ambient atmosfèric.

La Direcció General de Polítiques Ambientals, que té, entre les seves 
funcions, la definició de les polítiques ambientals i de sostenibilitat aplicables 
als plans i programes de la Generalitat i l’impuls del procés de l’Estratègia per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya per tal de fomentar la incorporació 
d’objectius i criteris internacionals de desenvolupament sostenible a les 
polítiques sectorials. Aquesta Direcció General assumeix les funcions de portar 
a terme estudis i de formular propostes relatives a la conservació, la gestió i la 
millora del patrimoni natural; la minimització i el control dels impactes sobre el 
medi natural, els espais protegits i la protecció dels animals; la coordinació de les 
actuacions de vigilància, control i inspecció del medi natural, i l’impuls d’accions 
de prevenció de les infraccions i d’assessorament i conscienciació ciutadana per 
fomentar conductes respectuoses amb el medi natural.

Hi destaquen les funcions de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques, que són les de 
planificació i gestió en l’àmbit de la caça, i les de l’Àrea de Pesca Continental, que 
té funcions de planificació i gestió de pesca i piscifactories en aigües continentals.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que té com a funcions l’elaboració i la 
revisió dels programes i els projectes hidrològics; el control dels aprofitaments 
hidràulics i els aspectes qualitatius i quantitatius de les aigües del domini públic 
hidràulic; el control, la vigilància i la inspecció de la xarxa bàsica i altres instal·lacions 
hidràuliques, els aprofitaments de les aigües superficials i subterrànies existents, 
així com els abocaments que puguin afectar les aigües superficials, subterrànies 
i marítimes; el control de la contaminació de les aigües mitjançant la fixació 
de valors límit d’emissió i objectius de qualitat del medi receptor, així com la 
coordinació de les actuacions de les administracions competents en matèria 
d’abastament i sanejament d’aigües al territori de Catalunya.

Departament de territori
i sostenibilitat

3.4



Pla de seguretat alimentària de Catalunya, 2017-2021

Pàgina Organismes responsables52

El laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb seu a Barcelona, dóna el 
suport analític corresponent a les activitats de control oficial.

L’Agència de Residus de Catalunya, que té com a funcions el foment i l’execució 
dels programes de gestió de residus. A través de la seva Àrea Industrial, porta 
a terme estudis relacionats amb la gestió de residus industrials; accions de 
promoció de la prevenció i la valorització dels residus industrials; l’avaluació de 
projectes d’instal·lacions públiques i privades de gestió de residus; el control de 
les activitats gestores de residus i de producció i gestió de residus per part de 
les activitats industrials; la identificació, l’anàlisi i la caracterització dels residus, 
així com la promoció i el control del tractament adequat dels sòls contaminats, 
mitjançant un laboratori propi situat a Montmeló.

Administracions locals

3.5

En compliment d’allò que estableixen la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 
pública, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les administracions locals 
tenen, en l’àmbit de la seguretat alimentària, les funcions de gestió del risc per 
a la salut derivat de la contaminació del medi i, en especial, la gestió del risc per 
a la salut pel que fa a les aigües de consum públic i els productes alimentaris 
en les activitats del comerç minorista, la restauració (venda directa d’aliments 
preparats als consumidors, amb repartiment a domicili o sense), la producció i 
el transport d’àmbit local. 

Així mateix, determinades entitats locals de caràcter supramunicipal, com ara les 
diputacions i els consells comarcals, exerceixen funcions de coordinació i suport 
tècnic, jurídic i econòmic als ajuntaments per al desenvolupament de programes 
de control oficial en matèria de salut pública i consum.

S’ha de fer especial menció a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que 
en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona exerceix les funcions pròpies 
d’una administració local, així com totes aquelles que a la resta de Catalunya 
corresponen al Departament de Salut: vigilància epidemiològica i protecció i 
promoció de la salut. Així mateix, porta a terme funcions de control oficial de 
les activitats de transformació i distribució d’aliments tant a indústries com a 
mercats centrals i establiments minoristes i de restauració col·lectiva. D’altra 
banda, el Laboratori de Salut Pública de l’Agència és un centre proveïdor 
de serveis analítics. La seva funció és donar resposta a les sol·licituds d’anàlisi 
química i microbiològica dels serveis propis de l’Agència i del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. També posa la seva oferta analítica a 
disposició d’altres administracions públiques, d’empreses i de particulars que ho 
requereixin.
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L’article 43 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix que 
el Pla de seguretat alimentària (PSA) és el marc de referència per a les accions 
públiques de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en aquesta 
matèria. Comprèn les línies directives i de desplegament de les actuacions i els 
programes que es duen a terme per assolir les finalitats previstes.

Per donar compliment a aquest mandat, per a l’elaboració del primer Pla de 
seguretat alimentària de Catalunya es va optar per aplicar una metodologia 
basada en els principis de la planificació per objectius. Aquest sistema de 
planificació responia a la necessitat d’utilitzar un mètode consistent des del punt 
de vista científic, d’eficàcia provada, basat en una lògica o teoria del canvi en què 
els objectius s’han d’assolir mitjançant un conjunt d’intervencions adequades.

Segons aquesta metodologia, el procés per a l’elaboració d’un pla es basa en 
una seqüència en la qual, partint d’una missió i tenint en compte les finalitats, 
s’estableixen objectius a llarg termini (8-10 anys) que s’han de poder assolir 
fixant objectius operacionals i intervencions a mitjà termini (4-5 anys). Aquesta 
metodologia també preveu un procediment d’avaluació que permet estudiar els 
resultats de l’aplicació del Pla i el grau d’assoliment dels objectius.

Així doncs, la metodologia de planificació per objectius s’ajusta a les exigències 
d’elaboració indicades a l’article 43 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 
pública, en què s’estableix expressament que el Pla ha d’incloure els objectius i 
els nivells que s’han d’assolir, el conjunt de serveis, els programes i les actuacions 
que cal desenvolupar i els mecanismes d’avaluació per al seguiment del Pla.

Aquesta metodologia s’ha emprat durant els deu darrers anys per al Pla de 
seguretat alimentària de Catalunya amb bons resultats i consistència lògica, raó 
per la qual continua sent la metodologia de referència del nou Pla de seguretat 
alimentària 2017-2021.

Per tal de contextualitzar aquest plantejament teòric, cal recordar alguns 
conceptes basics íntimament relacionats amb la planificació estratègica i amb la 
definició d’objectius. 

Per a l’elecció dels objectius és necessari conèixer els problemes i les necessitats 
existents. Problema és la desviació o possibilitat de desviació respecte a una 
situació desitjada. Correspon a un estat de salut deficient de la població, a la 
prevalença d’un perill, a la percepció que en té la població o a la manca de 
garanties respecte a alguna qüestió rellevant. Necessitat es defineix com allò 
que cal fer per prevenir, controlar o solucionar el problema. Una necessitat neix 
quan es constata una diferència entre la situació considerada òptima i la situació 
observada, i aquesta diferència es vol reduir. Però també és possible que hi 
hagi una necessitat quan es vol mantenir una situació considerada acceptable 
o òptima per tal d’evitar l’aparició o l’agreujament d’un problema. Molts dels 
objectius en l’àmbit de la seguretat alimentària estan relacionats amb aquesta 
segona forma de necessitat atès que partim d’un nivell de seguretat alimentària 
raonablement elevat.
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Els problemes i les necessitats es poden estudiar a partir de fonts d’informació 
procedents de dades epidemiològiques, d’opinions de professionals i científics, 
de dades procedents de programes de vigilància i d’altres que corresponen a les 
necessitats sentides o expressades per la ciutadania. Així mateix, cal recordar 
que l’estudi de problemes i necessitats i l’estudi d’avaluació de resultats de les 
intervencions utilitzen mètodes de recollida de dades relativament similars. 
Es tracta, en definitiva, d’un procés dinàmic en el qual l’avaluació remet a la 
identificació de problemes i necessitats.

Cal recordar també que el Pla de seguretat alimentària és un instrument de 
planificació estratègica. La planificació estratègica és un procés organitzat 
o conjunt d’accions planificades que es porten a terme per tal d’assolir una 
determinada missió i finalitats d’una organització o conjunt d’organitzacions 
amb objectius compartits, així com per preveure les estratègies, les polítiques 
i les actuacions per assolir-los. En aquest marc estratègic cal definir també 
els responsables de la seva execució i els sistemes i instruments d’avaluació 
corresponents.

Un pla estratègic ha d’establir uns objectius, els quals es poden definir com 
propòsits expressats de manera concreta, precisa i quantificable, amb els 
corresponents indicadors, criteris d’èxit i horitzó temporal, orientats a contribuir 
a assolir la missió i les finalitats previstes. 

En aquest esquema general de planificació també cal recollir les intervencions, 
que són les actuacions que es duen a terme amb la intenció d’assolir els objectius 
que s’han definit. 

El Pla de seguretat alimentària només cobreix la part estratègica d’un cicle 
d’intervenció i avaluació de resultats que no té sentit sense un desplegament 
operatiu en forma de programes, activitats concretes que estan a càrrec 
dels organismes oficials amb responsabilitats en seguretat alimentària. La 
implementació de programes d’intervenció, portats a terme de manera 
coordinada i complementària, ha de permetre mantenir un sistema integrat i 
eficient de seguretat alimentària, que és el model escollit per a Catalunya.

La planificació estratègica també inclou la definició de l’estructura i els elements 
generals que han d’orientar la planificació operativa en la identificació dels 
objectius específics i operacionals, així com la definició de les línies de treball 
que cal implementar. El Pla és un marc general que dóna coherència a la política 
de seguretat alimentària a Catalunya però deixa la planificació operativa en 
mans dels organismes o les unitats encarregades de l’execució. Es reserva als 
organismes gestors la definició més detallada o el desplegament dels objectius 
estratègics i específics per tal que es puguin ajustar a les particularitats de cada 
etapa de la cadena alimentària i a cada àmbit d’intervenció.

Per a una millor comprensió de l’estructura i continguts del Pla 2017-2021, cal 
recordar les etapes de planificació segons la metodologia de planificació per 
objectius, que a continuació es descriuen breument. 
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Definició de la missió, la visió i les finalitats.

Identificació dels problemes

Establiment de prioritats

La missió es defineix com l’objecte final que es vol aconseguir, la raó de ser, la 
direcció o l’orientació general a la qual cal dirigir-se. Aquesta missió ha de ser 
objecte d’una major especificació i concreció mitjançant la determinació de les 
finalitats, que són els diferents elements en què es pot desglossar la missió, 
els objectes o les metes finals que formen la missió. La visió es defineix com la 
representació de la situació ideal a què s’aspira arribar en el futur.

Consisteix a conèixer els problemes que hi ha en l’àmbit de la seguretat 
alimentària que hagin de ser objecte d’intervenció per prevenir-los, minimitzar-
los, corregir-los o solucionar-los.

És el procediment que ha de permetre identificar quines qüestions o problemes 
s’han de considerar en primera instància d’acord amb una sèrie de criteris sobre 
la seva importància, el coneixement que se’n té, la disponibilitat d’intervencions 
per solucionar-los i la possibilitat real de la seva aplicació. En el cas del pla 
que ens ocupa hi ha una estructura ja consolidada que cobreix tots els àmbits 
identificats com a necessaris o prioritaris segons l’experiència existent, i que 
en la major part dels casos es recull a la normativa vigent. Tanmateix, dins del 
Pla, les qüestions considerades prioritàries són objecte d’una atenció especial, 
cosa que es complementa amb els programes d’intervenció, que, com que 
s’actualitzen permanentment, poden donar resposta a qüestions emergents i 
prioritzar segons les necessitats de cada moment. 

1

2

3
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Establiment d’objectius a llarg termini (10 anys)

Cal definir objectius estratègics per a cadascun dels àmbits inclosos en el Pla. 
Es tracta de propòsits expressats de manera concreta, precisa i quantificable, 
amb els corresponents indicadors, criteris d’èxit i horitzó temporal, que estan 
orientats a contribuir a assolir una part de les finalitats del Pla. Els objectius 
estratègics poden ser objecte d’una major concreció en forma d’objectius 
específics. Amb relació al Pla de seguretat alimentària de Catalunya els objectius 
es classifiquen en els grups següents:

Objectius de salut: fan referència a l’estat o la situació de salut de la 
població respecte a un problema determinat i normalment s’avaluen en 
termes de morbiditat.

Objectius de disminució del risc: fan referència als factors de risc per a 
la salut, la presència dels quals cal reduir i que, en l’àmbit de la seguretat 
alimentària, es refereixen normalment a la reducció de la seva prevalença 
en les diferents etapes de la cadena alimentària, la disminució de l’exposició 
de les persones o la conformitat de les activitats de la cadena alimentària 
amb els estàndards de seguretat establerts reglamentàriament.

Objectius de garantia d’altres qüestions relacionades amb la 
seguretat alimentària: fan referència a qüestions que no representen un 
risc immediat o un problema de salut, però que hi estan relacionades de 
manera directa o indirecta i que són d’importància rellevant en el context 
general de la seguretat alimentària. Es refereixen a qüestions que afecten 
la confiança i les expectatives dels consumidors i de la societat en general, 
com són, per exemple, la qualitat alimentària, l’etiquetatge, la composició 
o el benestar animal.

4

Establiment d’objectius operacionals 
a mitjà termini (5 anys)

Els objectius operacionals estan directament relacionats i es tradueixen 
directament en les accions que cal desenvolupar per aconseguir els objectius 
específics i suposen un mandat per als òrgans d’execució pel que fa a la 
situació operacional desitjada. Les intervencions són les activitats que cal 
executar per assolir els objectius operacionals previstos i, en definitiva, per 
resoldre, prevenir, controlar o minimitzar l’aparició d’un problema determinat. 
La definició, la programació i la implementació d’aquestes intervencions, així 
com els recursos que s’han de mobilitzar, són tasques que corresponen als 
organismes responsables de l’execució. En benefici d’una major simplificació, en 
aquest document els objectius operacionals es plantegen directament com a 
intervencions atesa la seva forta correlació.

5
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Establiment dels sistemes d’avaluació dels objectius 
específics i els objectius operacionals i intervencions

L’avaluació de resultats és un element fonamental del Pla. La seva importància 
deriva del fet que permet estudiar fins a quin punt s’han assolit els objectius 
prèviament establerts i és un element clau d’orientació per a la formulació 
de nous objectius en el futur, ja que permet veure la tendència seguida pels 
problemes i l’eficàcia de les mesures aplicades. És important que l’avaluació 
es realitzi quantitativament i amb un horitzó temporal concret. La formulació 
de l’objectiu i l’avaluació estan íntimament lligades, ja que en la primera s’ha 
d’incloure l’indicador i el nivell diana. D’altra banda, cal considerar que en 
alguns casos l’avaluació pot requerir una activitat específica, perquè de vegades 
és necessari preveure la realització d’enquestes, anàlisis, estudis i treballs 
d’investigació adreçats específicament al procés d’avaluació, cosa que en 
ocasions està limitada per les disponibilitats pressupostàries. 

El Pla i el seu sistema d’avaluació estan dissenyats per permetre analitzar-ne 
l’evolució i fer comparacions amb altres àmbits o èpoques dels quals es disposi 
de dades. Per a l’avaluació de resultats en aquesta nova etapa, es continuarà 
utilitzant la metodologia descrita al primer Pla de seguretat alimentària de 
Catalunya, de l’any 2007, els resultats del qual es classificaran en diferents 
categories:

En el supòsit d’objectius no assolits o en els casos en què no sigui possible 
l’avaluació, cal investigar-ne els motius i trobar les solucions pertinents per tal 
de continuar impulsant la millora continuada de l’avaluació de resultats.

Completament assolit (CA): el nivell de l’indicador ha mostrat el canvi 
previst i en la direcció esperada fins a nivells iguals o superiors al nivell 
diana.

Parcialment assolit (PA): el nivell de l’indicador ha mostrat el canvi previst 
en la direcció esperada almenys en un 50% respecte al nivell diana.

No assolit (NA): el nivell de l’indicador ha mostrat un canvi en una direcció 
esperada en menys del 50% respecte al nivell diana o el canvi s’ha produït 
en una direcció no esperada. 

6
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Els objectius s’han de formular només si són avaluables, és a dir, només s’han de 
formular objectius que disposin d’indicadors vàlids. Per a la formulació adequada 
de cada objectiu cal disposar d’un o més indicadors, dels nivells de partida 
corresponents i de la previsió del nivell diana en un horitzó de temps determinat. 
Així mateix, cal fer esforços per tal de disposar d’una mateixa metodologia 
d’obtenció de dades per tal que puguin ser comparables en el temps i, si és 
possible, amb altres àmbits o territoris. La formulació d’objectius avaluables 
quantitativament i amb límit temporal facilita l’adquisició d’un compromís per a 
la seva consecució. D’altra banda, l’objectiu ha de ser factible, ja que no té sentit 
formular objectius que no siguin raonablement assolibles.

Per establir el nivell que s’ha d’assolir, o nivell diana, cal tenir present l’opinió 
dels experts respecte a l’evolució previsible de cada problema, així com 
les dades disponibles sobre la seva evolució passada i els nivells exigibles 
reglamentàriament quan estiguin establerts. Les dades disponibles sobre els 
indicadors del Pla es recullen a la memòria anual sobre la situació de la seguretat 
alimentària a Catalunya que, prèvia aprovació per part de la Comissió Directora 
de Seguretat Alimentària, es publica anualment a la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària.

El nivell diana també s’ha d’establir d’una manera realista per tal que sigui 
factible en l’horitzó de temps previst. Per aquest motiu, en els casos en què les 
perspectives de reducció del problema no són favorables, l’objectiu formulat es 
pot invertir o contenir la tendència desfavorable observada els darrers anys. En 
els casos en què es parteix d’una situació òptima o acceptable, l’objectiu ha de 
ser mantenir la situació assolida. 

Els objectius operacionals han d’estar lligats a intervencions efectives, eficients, 
factibles i acceptades. Cal recordar que la seguretat alimentària és una qüestió 
molt regulada amb normes d’obligat compliment. En el procés d’elaboració 
d’aquestes normatives ja s’han tingut en compte factors com la gravetat, la 
percepció social i les conseqüències sobre qüestions que hi estan relacionades, 
entre d’altres aspectes. El fet que es tracti de temes legalment establerts incorpora 
un condicionant d’imperatiu legal que s’ha de tenir present a l’hora de decidir 
els objectius i les intervencions que cal incorporar al Pla. Aquest element afecta 
especialment l’elecció de les accions o programes que cal implementar i limita 
molt la llibertat de planificació. En aquest sentit, encara hi ha una superposició 
clara entre la planificació realitzada a Catalunya i a la Unió Europea mitjançant 
els reglaments comunitaris. En aquest cas, la normativa vigent es presenta 
com un condicionant que constitueix una limitació en la planificació però que 
també suposa un referent, ja que les alinea clarament amb els consensos 
internacionals existents en cada matèria. Amb el Pla de seguretat alimentària es 
conjuguen les intervencions i els objectius previstos a escala supranacional amb 
les particularitats pròpies de Catalunya, i s’ofereix un marc complet i integrat de 
la intervenció pública en seguretat alimentària al nostre país.
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Vissió, missió i finalitats

5.1

La planificació estratègica parteix de la definició d’una visió, una missió i unes 
finalitats que orienten el disseny i l’estructura del Pla en la definició d’objectius i 
àmbits d’intervenció.

L’estratègia es defineix com el conjunt d’accions planificades que es porten a terme per tal 
d’assolir una finalitat o missió determinades. L’orientació estratègica del Pla es va desenvolupar 
en el primer Pla de seguretat alimentària de Catalunya i ha tingut continuïtat en el Pla 2012-2016 
i s’ha de mantenir en el proper període 2017-2021. Tot i que es troba àmpliament detallada en 
documents anteriors, a continuació es recullen els elements bàsics que la defineixen.

Visió del Pla de seguretat 
alimentària de Catalunya 

Missió del Pla de seguretat 
alimentària de Catalunya 

Una cadena alimentària en la qual els perills per a la salut i altres problemes relacionats són 
eliminats o reduïts a nivells acceptables mitjançant sistemes eficaços establerts de manera 
participativa i consensuada, que implementen de manera coordinada i complementària 
els operadors en cada una de les seves etapes, des de la producció primària fins al consum. 
Alhora, les administracions competents verifiquen de manera eficient i coordinada el 
compliment dels estàndards previstos i vetllen pel seu compliment, i la ciutadania, sensible 
i ben informada, té plena confiança a causa de la credibilitat que li mereixen els sistemes 
d’avaluació, de gestió i de comunicació implementats.

Mantenir un nivell alt de seguretat alimentària a Catalunya actuant com a instrument indicatiu 
i marc de referència en el qual es defineixen, en col·laboració amb tots els participants en 
la cadena alimentària, inclosos els consumidors, els objectius i les intervencions que han 
de desenvolupar les administracions públiques catalanes i els sistemes de seguiment i 
avaluació.
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1
2
3
4
5

Finalitats del Pla de seguretat 
alimentària de Catalunya 

Prevenir les malalties relacionades amb els aliments, així com reduir-ne la incidència 
i la prevalença als nivells mínims raonablement possibles.

Prevenir i reduir als nivells raonablement possibles o acceptables l’exposició de les 
persones als agents capaços de causar malalties per via alimentària.

Mantenir un nivell elevat de confiança en el sistema català de seguretat alimentària 
tant per part de la ciutadania de Catalunya com d’altres països.

Mantenir un nivell elevat de protecció dels interessos de la ciutadania en els 
àmbits i les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària com ara: la 
sanitat, l’alimentació i el benestar dels animals; la sanitat vegetal i les qualitats dels 
productes de la cadena alimentària.

Mantenir un nivell elevat de lleialtat de les transaccions comercials en tot allò relatiu 
a la seguretat alimentària.
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Valors afegits que aporta el pla 
com a marc d’orientació estratègica

5.2

Cal definir objectius estratègics per a cadascun dels àmbits inclosos en el Pla. 
Es tracta de propòsits expressats de manera concreta, precisa i quantificable, 
amb els corresponents indicadors, criteris d’èxit i horitzó temporal, que estan 
orientats a contribuir a assolir una part de les finalitats del Pla. Els objectius 
estratègics poden ser objecte d’una major concreció en forma d’objectius 
específics. Amb relació al Pla de seguretat alimentària de Catalunya els objectius 
es classifiquen en els grups següents:

1

2

3

4

5

6

7

8

Ofereix un marc general per a la identificació de problemes i de necessitats.

Orienta l’acció conjunta de les administracions públiques cap a resultats 
concrets i compartits.

Ofereix un conjunt organitzat, coherent i integrat d’activitats i de serveis que 
cobreixen tota la cadena alimentària.

Facilita el treball de manera transversal i intersectorial, basat en principis de 
transparència i participació.

Fa explícit el compromís de les administracions públiques competents en 
seguretat alimentària.

Impulsa la millora de la gestió i el servei a la ciutadania sobre la base de 
principis de sostenibilitat, qualitat i eficiència.

Promou la col·laboració i la cooperació de tots els participants en la cadena 
alimentària.

Avalua periòdicament els resultats en una orientació cap a la millora 
continuada.
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Estructura conceptual 
de l’estratègia

5.3

El Pla de seguretat alimentària defineix la part estratègica d’un cicle d’intervenció 
pública que no té sentit sense un desplegament operatiu en forma de programes 
i activitats que són responsabilitat dels organismes oficials amb competències 
en seguretat alimentària. A partir del marc teòric establert al Pla, aquests 
organismes han de dissenyar els programes operatius d’intervenció, prioritzar, 
definir objectius de programa, així com habilitar l’operativa i els recursos 
necessaris per a la seva implementació. Aquest exercici d’implementació s’ha de 
portar a terme de manera que se’n puguin analitzar periòdicament els resultats 
segons indicadors fiables, extreure’n conclusions i retroalimentar el disseny del 
programa amb les correccions necessàries en un cicle de millora continuada. Els 
programes o intervencions d’avaluació del risc que preveu el Pla estan orientats 
a proveir el millor coneixement científic possible per a una adequada gestió i 
comunicació del risc. Els programes de gestió han de permetre prevenir riscos 
i, en els casos necessaris, donar respostes ràpides davant de riscos imminents. 
Per últim, les intervencions de comunicació i col·laboració han d’estar orientades 
a la creació de xarxes de treball conjunt i a un intercanvi permanent d’informació 
i opinió entre totes les parts implicades.

Un altre element clau per entendre l’orientació estratègica del Pla de seguretat 
alimentària de Catalunya és l’estructura conceptual i la categorització dels 
objectius i dels indicadors que es faran servir per fer-ne el seguiment i l’avaluació. 
Aquesta classificació també és important per entendre l’enfocament general i 
l’estructura del Pla, que ha estat modificada i ha seguit una evolució des del 
primer Pla, 2007-2010, per a una millor adaptació a circumstàncies canviants i 
amb la finalitat de fer-lo més simple i pràctic. 

El Pla de seguretat alimentària ha d’estar orientat, en primer lloc, a preservar 
la salut de la ciutadania davant de les malalties de transmissió alimentària. Per 
aquesta raó, cal marcar com a objectius de primer ordre els objectius de salut 
i establir indicadors de seguiment. Tanmateix, els indicadors d’incidència de 
malalties transmissibles per via alimentària, tot i ser molt útils per a l’avaluació i 
el seguiment, no tenen un valor absolut ni permeten oferir una visió global per si 
mateixos a causa de la complexitat i dels múltiples factors que s’han de tenir en 
compte. Hi ha altres paràmetres que cal considerar per a un abordatge complet 
de la seguretat alimentària i sobre els quals cal establir objectius i indicadors 
de seguiment. Aquest conjunt de paràmetres s’han d’ordenar i analitzar de 
manera coherent sobre la base d’una seqüència lògica que permeti estudiar-los 
i interpretar-los de manera que es puguin tenir presents tots els elements que 
integren la seguretat alimentària. 
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Paràmetres per a la definició
d’objectius i indicadors de seguiment

Incidència de malalties d’origen
alimentari en la població

Exposició de la població als perills alimentàris

Els grups de paràmetres que permeten establir objectius i indicadors en 
seguretat alimentària es presenten a continuació en un ordre lògic i de prioritat. 
Tots tenen limitacions per separat, raó per la qual s’han de considerar com un 
conjunt. Aquests grups de paràmetres constitueixen el marc teòric de referència 
per a la planificació estratègica, el seguiment i l’avaluació de resultats.

És l’indicador més directe del nivell d’innocuïtat alimentària. Tanmateix, cal 
complementar la informació que ofereix amb altres indicadors. 

S’ha de tenir en compte que no és fàcil disposar d’informació detallada sobre 
malalties a llarg termini causades per perills químics als quals s’hagi estat 
exposat per via alimentària, sobretot si s’ha de diferenciar la part corresponent 
a la via alimentària respecte a d’altres fonts d’exposició. De la mateixa manera, 
no es disposa d’una informació completa sobre casos individuals o brots pocs 
aparents amb un nombre baix d’afectats dispersos en el temps i l’espai causats 
per perills biològics. La infradeclaració en aquest àmbit continua sent un 
problema difícil de resoldre. D’altra banda, limitar l’estratègia i el seguiment de la 
situació de la seguretat alimentària a dades de morbimorbiditat seria incomplet 
i no permetria treballar en la dimensió proactiva i preventiva que ofereixen les 
dades d’exposició a perills i de prevalença d’aquests en aliments o fases anteriors 
de la cadena alimentària.

Aquest grup d’indicadors es troba en un esglaó immediatament inferior als 
anteriors quant a la significació. És especialment útil en el cas de riscos químics, 
en què entren en joc les exposicions cròniques i els efectes a llarg termini, amb 
importants interaccions amb altres factors amb els quals no és possible establir 
correlacions directes entre la malaltia i la causa. Per determinar els nivells 
d’exposició es necessiten estudis específics relativament costosos, raó per la 
qual aquests estudis es porten a terme amb periodicitat plurianual.

5.4
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Prevalença de perills en aliments posats 
a disposició de la població

Prevalença de perills en fases
anteriors de la cadena alimentària

Es refereix a la presència de perills en el moment en què l’aliment es posa a 
disposició del consumidor, normalment al comerç minorista. Els indicadors 
d’aquest grup no es corresponen necessàriament amb el nivell d’exposició de la 
població ni permeten una extrapolació directa. Així, per exemple, en el cas dels 
perills biològics en aliments frescos, el tractament tèrmic i les mesures d’higiene 
en la preparació i la cocció eliminen de manera parcial o total aquests perills, 
de manera que l’exposició es produeix quan aquestes mesures, especialment 
el tractament tèrmic, no s’han aplicat correctament. En el cas dels perills 
químics, tot i que en general són més estables en els processos de cocció, els 
nivells d’exposició i la possibilitat de causar efectes adversos per a la salut estan 
determinats per la concentració del perill i la dosi total ingerida en un context 
de dieta total a llarg termini. Tanmateix, s’admet com a principi general que una 
baixa prevalença (presència i concentració) de perills, i el compliment dels límits 
màxims legalment establerts, s’associa a menys exposició i, per tant, a un nivell 
d’innocuïtat superior.

La presència i concentració de perills en la fase primària i en les fases posteriors 
de transformació i distribució és, moltes vegades, un element determinant de 
la prevalença en l’aliment que finalment arriba a mans dels consumidors. Els 
indicadors d’aquest grup no permeten una extrapolació directa dels nivells 
d’exposició de la població, però són indicadors útils de la situació en cada etapa 
i permeten conèixer les possibles fonts dels perills que finalment poden arribar 
al consumidor a través dels aliments. Tot i que hi ha barreres en moments 
anteriors al consum que afavoreixen la reducció de la presència i la concentració 
dels perills, no hi ha dubte que la minimització en fases prèvies de la cadena 
alimentària està associada, en més o menys intensitat, a la disminució de la 
prevalença en els aliments posats a disposició de la població i, en conseqüència, a 
l’exposició de les persones consumidores. Així, per exemple, la baixa prevalença 
de patògens com el bacteri Salmonella en animals productors d’aliments ha de 
contribuir a una baixa prevalença d’aquest agent en fases posteriors de la cadena 
alimentària. Per aquest motiu aquest grup d’indicadors s’ha de tenir present en 
una avaluació de la situació general i suposen una font d’informació important a 
l’hora de definir mesures de mitigació de riscos.
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Grau de compliment de les regulacions preventives 
d’innocuïtat alimentària que són d’aplicacio 
a les activitats de la cadena alimentària

Com passa en els dos grups anteriors, no és possible establir una correlació directa 
entre els nivells de compliment de les regulacions preventives i la incidència de 
malaltia o els nivells d’exposició. Tanmateix, les condicions preventives que han 
de complir els operadors de la cadena alimentària segons la normativa vigent, 
relatives a les instal·lacions, els processos, els autocontrols i la formació dels 
treballadors, entre d’altres, estan pensades per prevenir la presència de perills 
en els productes de la cadena alimentària o per reduir-los a nivells acceptables. 
Així, un nivell alt de compliment teòricament ha d’anar associat a un nivell de 
seguretat més gran. Per aquest motiu, els indicadors de nivell de compliment 
s’han de considerar com a referents útils per conèixer la situació. Així doncs, cal 
establir objectius i indicadors de seguiment en aquest àmbit en una estratègia 
global i integrada en seguretat alimentària. 
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Grau de compliment de les regulacions normatives 
en qüestions que no afectin la innocuïtat alimentària

Aquest grup d’indicadors agrupa totes aquelles qüestions que no afecten 
de manera directa la innocuïtat o la salut dels consumidors, però sí que 
n’afecten la confiança i la percepció, així com la protecció dels seus interessos 
i el funcionament correcte dels mercats. Ens referim a les qüestions relatives 
a l’etiquetatge, la composició, la qualitat comercial, el benestar animal, les 
denominacions diferenciades, l’etiquetatge de contingut en OGM, la informació 
de l’origen i les declaracions nutricionals i de salut, entre d’altres. 

Aquesta estructura d’objectius i indicadors respon a una lògica que es pot 
representar com una cadena o una piràmide. Els elements o esglaons de la part 
inferior contribueixen al compliment dels de la part superior. D’altra banda, per 
assolir tots aquests objectius s’han de prendre tota una sèrie de mesures que es 
corresponen amb les línies de treball i d’intervenció previstes al Pla de seguretat 
alimentària. La teoria del canvi o lògica en què es basa el Pla es recull breument 
al quadre següent:

Avaluació de riscos

Control oficial

Baixa prevalença de perills

Regulació normativa
Baixa exposició a perills

Informació, sensibilització i 
promoció de pràctiques correctes

Baixa incidència de malalties de 
transmissió alimentària

Intercanvi d’informació i 
gestió d’alertes

Major projecció i 
confiança dels mercats

Elevat compliment dels estàndards 
reglamentaris

Comunicació

Intervencions Objectius
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Estructura del 
Pla de seguretat alimentària 
de Catalunya 2017-2021
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El PSA de Catalunya estableix un model d’intervenció basat en la definició 
d’objectius que cal assolir, indicadors de seguiment i intervencions orientades 
a generar un impacte que millori la situació existent fins a l’objectiu previst o a 
mantenir una situació considerada adequada, assumible i factible de manera 
sostinguda. 

Un dels propòsits implícits d’aquest model és tenir monitorada tota la cadena 
alimentària d’acord amb una bateria d’indicadors rellevants, i construir un 
quadre de comandament que permeti tenir una visió objectiva i global de la 
situació en cada moment per a una presa de decisions correcta. Dins d’aquest 
objectiu de monitoratge de la cadena alimentària és recomanable assolir la major 
desagregació de dades possible a fi d’obtenir indicadors més específics que ens 
permetin treballar de manera més detallada i concreta dins de cada àmbit. 

S’ha de destacar l’especial importància dels indicadors com a elements 
indispensables de la planificació i del seguiment. Els indicadors són variables, 
marcadors o paràmetres que permeten conèixer de manera parcial o total 
l’existència d’un fenomen i/o la seva magnitud, així com mesurar canvis respecte a 
la seva situació al llarg del temps. Permeten avaluar la mesura en què s’assoleixen 
els objectius en l’execució d’un pla, projecte, programa o activitat. Amb aquests 
propòsits, es fan servir percentatges, taxes o altres elements quantificables per 
tal de permetre’n comparacions.

El conjunt d’indicadors escollits constitueixen un quadre de comandament o, 
dit d’una altra manera, el quadre de comandament està integrat per un conjunt 
d’indicadors que han de permetre mesurar la implementació de l’estratègia 
des de diferents angles: la mateixa execució de les actuacions, el resultat a curt 
termini i l’impacte de l’estratègia en l’assoliment dels objectius. El quadre de 
comandament és, en definitiva, una eina de gestió imprescindible que ha de 
permetre fer un seguiment de les iniciatives impulsades en la implementació de 
l’estratègia, avaluar els resultats i donar suport a la presa de decisions.

A partir de la definició de les finalitats i d’acord amb el procediment d’anàlisi del 
risc, el Pla de seguretat alimentària ha establert des del seus inicis els àmbits 
en què calia definir objectius i intervencions. Es plantegen dos grans àmbits: 
l’àmbit de l’anàlisi del risc, en què es fixaven objectius i intervencions en matèria 
d’avaluació, gestió i comunicació de riscos, i l’àmbit de cooperació, eficiència i 
coordinació, en què es plantejaven objectius i intervencions adreçats a la millora 
d’aquests instruments. 
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L’experiència adquirida aconsella fer una clara distinció entre els objectius centrals 
o d’impacte i els que tenen caràcter instrumental, operacional o intermedi, ja que 
permet establir una estructura estratègica més simple i centrada en objectius 
prioritaris. Els objectius centrals o d’impacte als quals s’ha d’orientar el Pla de 
seguretat alimentària de Catalunya en aquesta nova etapa s’enquadren en els 
grups o àmbits següents: 

Una altra novetat és que, dins de cada un d’aquests grups, els objectius estratègics 
s’han desplegat tot el possible en forma d’objectius específics.

La resta d’objectius establerts en plans anteriors, com per exemple els objectius 
d’avaluació del risc, comunicació, cooperació, coordinació, qualitat de servei i 
eficiència, no són sinó objectius operacionals o intermedis necessaris per assolir 
els objectius finals o d’impacte del Pla. Els correspon un lloc destacat, i fins i tot 
un apartat específic, entre les intervencions del Pla, però no entre els objectius 
d’impacte o de resultats als quals volem donar especial rellevància en aquesta 
nova etapa. 

D’altra banda, l’existència d’una forta interrelació entre totes les intervencions 
del Pla i els objectius d’impacte previstos permet que l’estructura del Pla 2017-
2021 es pugui simplificar en dos grans blocs. D’una banda, els objectius i quadre 
de comandament classificats i estructurats en els grups que acabem d’esmentar, 
i d’altra, el conjunt d’intervencions que han de contribuir a assolir aquests 
objectius, que també són objecte d’una classificació i ordenació lògica.

Incidència de malalties d’origen alimentari en la població

Exposició de la població als perills alimentaris

Prevalença de perills en aliments posats a disposició de la població

Prevalença de perills en fases anteriors de la cadena alimentària

Grau de compliment de les regulacions preventives d’innocuïtat alimentària 
que són d’aplicació a les activitats de la cadena alimentària

Grau de compliment de les regulacions normatives en altres qüestions 
relacionades que no afecten la innocuïtat alimentària
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Esquema estructural

Gestió de qüestions relacionades amb 
la seguretat alimentària
Aconseguir que la cadena alimentària s’ajusti a 
les expectatives legítimes de la ciutadania

Comunicació i cooperació
Construir xarxes de treball conjunt i aconseguir 
un nivell elevat de coneixement i confiança

Avaluació de riscos
Disposar del millor coneixement científic

Qualitat, eficiència i coordinació dels serveis 
de les administracions públiques 
que intervenen en seguretat alimentària
Oferir serveis eficients i de qualitat

Gestió de riscos
Minimitzar riscos d’acord amb els principis de 
priorització, prevenció i resposta ràpida

Salut

Exposició

Prevalença

Compliment normatiu 
Autocontrol

Així el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021 evoluciona cap a 
una estructura més simple i fàcil d’entendre. Aquest nou enfocament fa que 
respongui a l’esquema estructural que es mostra a la figura següent, en què 
el nucli són els objectius d’impacte, que s’han d’assolir mitjançant un conjunt 
d’intervencions que responen als principis d’anàlisi dels riscos (avaluació, gestió i 
comunicació) i als de cooperació, coordinació i qualitat dels serveis.

Intervencions Objectius
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Intervencions d’avaluació de riscos, orientada a proveir el millor 
coneixement científic disponible.

Intervencions de gestió de riscos per a la salut, orientada a minimitzar 
els riscos d’acord amb els principis de priorització, prevenció i resposta 
ràpida.

Intervencions sobre altres qüestions relacionades amb la seguretat 
alimentària, orientades a aconseguir que la cadena alimentària s’ajusti 
a les expectatives legítimes de la ciutadania en matèria de qualitat, ètica, 
benestar animal, sostenibilitat, sanitat animal i vegetal, transparència o 
altres qüestions que siguin rellevants.

Intervencions de comunicació, cooperació i coordinació, orientades a 
construir xarxes de treball conjunt, un intercanvi interactiu d’informació 
i opinions entre totes les parts implicades en la cadena alimentària i un 
elevat nivell de coneixement i confiança per part de la ciutadania en el seu 
conjunt.

Intervencions de qualitat, eficiència i coordinació dels serveis de les 
administracions públiques que intervenen en seguretat alimentària, 
orientades a oferir serveis eficients i de qualitat a la ciutadania i sectors 
agroalimentaris de Catalunya, així com a escala internacional per contribuir 
a la nostra projecció exportadora i turística.

Per la seva banda, les intervencions s’ordenen i classifiquen segons una 
estructura lògica molt similar a la utilitzada en els anteriors plans de seguretat 
alimentària de Catalunya, que s’inspira en els principis de l’anàlisi del risc, la 
qualitat de servei, l’eficiència i la coordinació. Aquesta estructura és la següent: 

Segons el que acabem d’exposar, el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 
2017-2021 s’estructura en dos grans blocs, que es desenvolupen a les pàgines 
següents d’acord amb l’esquema que es mostra a continuació.
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Estructura del Pla de seguretat 
alimentària de Catalunya

Hi ha un primer bloc en què es recullen, ordenats i classificats, els objectius i els indicadors que 
constitueixen el quadre de comandament que ha de permetre el monitoratge del Pla, i un segon 
bloc en què es concreten les diferents intervencions previstes per assolir els objectius, que es 
classifiquen en àmbits i es presenten amb una explicació breu per facilitar una millor comprensió 
de cada una d’elles en particular i de la política pública en seguretat alimentària a Catalunya en el 
seu conjunt. Per a cada una de les intervencions s’identifiquen els organismes responsables de la 
seva execució mitjançant les abreviacions següents: 

Objectius
estratègics

Objectius
específics

Intervencions

Avaluació 
del risc

Qüestions
relacionades

Comunicació,
cooperació i 
coordinació

Qualitat, eficiència 
i coordinació 

administracions 
públiques

Gestió de 
riscos per a 

la salut

ACA: Agència Catalana de l’Aigua
ACC: Agència Catalana del Consum
ASP: Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
ASP-V: Agència de Salut Pública de Catalunya - Serveis de vigilància 
epidemiològica i resposta a emergències
ASP-P: Agència de Salut Pública de Catalunya - Serveis de protecció de la 
salut i control oficial 
ACSA: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (Àrea especialitzada de 
l’ASPCAT) 
ΣACSA: Agència Catalana de Seguretat Alimentària en col·laboració amb la 
resta d’entitats públiques implicades
AL: administracions locals
ASPB: Agència de Salut Pública de Barcelona
ARC: Agència de Residus de Catalunya
DARP: Departament amb competències en agricultura, ramaderia, pesca 
i alimentació
DINT: Departament d’Interior
DMA: Departament amb competències en medi ambient 

Pel que fa a l’atribució de 
responsabilitats de les 
intervencions, cal aclarir que 
l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona, dins del seu 
àmbit territorial, té les 
competències de seguretat 
alimentària corresponents 
a les administracions locals 
i, al mateix temps, executa 
intervencions que a la resta de 
Catalunya desenvolupa 
el Departament de Salut a 
través de l’Agència de Salut 
Pública. Les intervencions 
assignades a l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i 
a les administracions locals 
corresponen a l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona 
en l’àmbit territorial de 
la ciutat de Barcelona.
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Objectius i quadre
de comandament
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Definim els objectius com els propòsits expressats de manera concreta i 
quantificable. Els objectius han de portar associats els corresponents indicadors, 
criteris d’èxit i horitzó temporal, i estar orientats a contribuir a assolir les finalitats i 
la missió del Pla. En funció del seu abast, podem diferenciar objectius estratègics 
i objectius específics. 

Un quadre de comandament és una eina de gestió que permet monitorar 
l’evolució d’una determinada estratègia i els resultats obtinguts. La bateria 
d’indicadors resultants són, en el seu conjunt, els elements que formen el 
quadre de comandament i que faciliten un seguiment continuat o periòdic de 
l’estratègia. Es tracta d’un instrument molt potent per comunicar l’estratègia 
establerta i per mesurar-ne la implementació. Amb aquesta eina totes les parts 
implicades tenen a l’abast una visió de conjunt de l’estratègia global, els objectius 
que cal assolir, els àmbits de treball i la situació en cada moment, incloses les 
possibles desviacions existents respecte als objectius previstos. Tot això permet 
millorar la comprensió de l’estratègia i la distribució de funcions i alhora facilita 
l’alineament dels esforços cap a objectius concrets i compartits. 

El primer Pla de seguretat alimentària de Catalunya va plantejar uns objectius 
estratègics sobre els quals s’ha estat treballant en els darrers anys. L’experiència 
adquirida permet desplegar-los en objectius més específics, de manera que, 
partint d’uns objectius estratègics que permeten entendre la política de seguretat 
alimentària en la seva globalitat, també es defineixen objectius específics que 
són resultat del desplegament dels objectius estratègics i suposen una major 
concreció quant a la situació que es vol assolir.

Els objectius estratègics i específics del Pla de seguretat alimentària de Catalunya 
2017-2021 es presenten a continuació amb els indicadors de seguiment 
corresponents i, en el seu conjunt, constitueixen el quadre de comandament 
del Pla.
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Número Enunciats Indicadors

Innocuïtat alimentària

Malalties transmissibles via alimentària causades per agents biològics

OE-01

Estabilitzar les toxiinfeccions alimentàries a un nivell 
baix tant en termes globals com en determinats àmbits 
específics, com l’hostaleria, les residències de gent gran, 
els menjadors escolars i l’àmbit domèstic.

Nombre de brots

OE-02
Minimitzar la incidència de malalties d’origen biològic 
transmissibles via alimentària.

Incidència

Presència de perills biològics a la cadena alimentària

OE-03
Minimitzar la presència de perills biològics a totes les 
fases de la cadena alimentària.

Taxes de conformitat amb 
la normativa vigent i/o 
els referents reconeguts 
internacionalment.

Exposició a agents químics per via alimentària i malalties causades

OE-04
Mantenir l’absència de brots d’intoxicació per agents 
químics per via alimentària.

Nombre de brots

 OE-05
Minimitzar l’exposició de les persones als perills químics 
amb la dieta.

Taxes de conformitat 
de la dieta total amb els 
referents reconeguts 
internacionalment.

Presència de perills químics a la cadena alimentària

OE-06
Minimitzar la prevalença de perills químics a totes les 
fases de la cadena alimentària.

Taxes de conformitat amb 
la normativa vigent i/o els 
referents reconeguts inter-
nacionalment.

Reaccions adverses als aliments

OE-07

Contribuir a minimitzar l’exposició de les persones 
sensibles als components dels aliments que els poden 
provocar algun tipus de reacció adversa, facilitant-los una 
elecció adequada a les seves necessitats.

Taxes de conformitat de 
l’etiquetatge i composició 
dels aliments amb la nor-
mativa vigent.

Objectius estratègics

7.1
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Número Enunciats Indicadors

Innocuïtat alimentària

Condicions generals de seguretat alimentària

OE-08

Les activitats de la cadena alimentària s’han de portar a 
terme en condicions adequades, donant compliment als 
estàndards previstos a les instal·lacions, equipaments, 
processos, autocontrols i formació de personal per 
tal de controlar els perills alimentaris, prevenir-los, 
eliminar-los i/o reduir-los a nivells acceptables, així 
com per garantir el compliment d’altres condicions 
exigides per al comerç de productes al mercat europeu 
i internacional.  

Taxes de conformitat amb 
les condicions establertes 
reglamentàriament.

Qüestions relacionades amb la seguretat alimentària

Correspondència dels productes alimentosos amb les qualitats previstes

OE-09

Els productes alimentosos han de complir les qualitats 
previstes a la reglamentació vigent i a la informació 
facilitada pels operadors de la cadena alimentària per 
tal que els consumidors puguin exercir el seu dret a 
prendre decisions de consum adequades a les seves 
necessitats basades en informació fiable. 

Taxes de conformitat amb 
la normativa vigent. 

Benestar animal

OE-010

Les activitats de la cadena alimentària s’han de 
desenvolupar de manera que s’eviti als animals 
productors d’aliments qualsevol dolor o patiment 
innecessaris.

Taxes de conformitat amb 
la normativa vigent.

Sanitat animal i vegetal

OE-11
Les activitats de la cadena alimentària s’han de portar a 
terme en condicions adequades d’alimentació i sanitat 
animal i complir les normes vigents en la matèria.

Incidència i prevalença 
de malalties en animals 
productors d’aliments.

Taxes de conformitat amb 
la normativa vigent. 

OE-12
Les activitats de la cadena alimentària s’han de portar 
a terme en condicions adequades de sanitat vegetal i 
complir les normes vigents en la matèria.

Taxes de conformitat amb 
la normativa vigent. 
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Objectius específics

7.2

Número Àmbit Criteri Indicadors

Innocuïtat alimentària

Riscos alimentaris

Incidència de malalties de transmissió alimentària originades per agents biològics

O-01
Brots de toxiinfeccions 
alimentàries 

≤ 1,2 brots per 105 hab.
Brots totals declarats per 
100.000 habitants/any

O-02
Brots de toxiinfeccions 
alimentàries en l’àmbit de 
l’hostaleria 

≤ 0,5 brots per 105 hab.
Brots declarats en 
hostaleria per 100.000 
habitants/any

O-03
Brots de toxiinfeccions 
alimentàries en l’àmbit de les 
residències de gent gran 

Reduir nombre de 
brots  un 30%

Nombre de brots 
declarats a residències de 
gent gran/any

O-04
Brots de toxiinfeccions 
alimentàries en l’àmbit dels 
menjadors escolars

Reduir nombre de 
brots  un 30%

Nombre de brots 
declarats als menjadors 
escolars/any    

 O-05
Brots de toxiinfeccions 
alimentàries en l’àmbit 
domèstic

≤ 0,5 brots per 105 hab.
Nombre de brots 
domèstics declarats/any

O-06
Incidència de malaltia 
produïda per Salmonella no 
tifoide

Reducció del nombre 
de casos un 30%

Casos declarats de 
salmonel·losi per 100.000 
habitants/any

O-07
Incidència de malaltia 
produïda per Campylobacter  

Reducció del nombre 
de casos un 10%

Casos declarats de 
campilobacteriosi per 
100.000 habitants/any 

O-08
Incidència de malaltia pro-
duïda per Listeria

Reducció del nombre 
de casos un 10%

Casos declarats per 
100.000 habitants/any

O-09
Incidència de malaltia 
produïda per Clostridium 
botulinum

0 casos per 105 hab.
Casos declarats per 
100.000 habitants/any

O-10
Incidència de malaltia pro-
duïda per E. coli O157:H7

≤ 0,05 casos per 105 hab.
Casos declarats per 
100.000 habitants/any
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Número Àmbit Criteri Indicadors

Innocuïtat alimentària

O-11
Incidència de malaltia 
produïda per Yersinia 
enterocolitica

≤ 0,3 casos per 105 hab.
Casos declarats per 
100.000 habitants/any

O-12
Incidència d’equinococcosi o 
hidatidosi

Reducció del nombre de 
casos un 10%

Casos declarats per 
100.000 habitants/any

O-13
Incidència de malaltia 
produïda per Shigella

≤ 0,1 casos per 105 hab.
Casos declarats per 
100.000 habitants/any

O-14
Incidència de malaltia 
produïda per Anisakis

≤ 0,1 casos per 105 hab.
Casos declarats per 
100.000 habitants/any

O-15
Incidència de malaltia 
produïda per Trichinella

≤ 0,1 casos per 105 hab.
Casos declarats per 
100.000 habitants/any

Prevalença de perills biològics a la fase primària

O-16
Microorganismes patògens 
als pinsos per a animals 
d’abastament  

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-17
Micotoxines als pinsos per a 
animals d’abastament

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-18

Compliment de mesures 
preventives enfront 
de les encefalopaties 
espongiformes a 
l’alimentació animal

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-19
Tuberculosi a explotacions 
bovines

Conformitat ≥ 99%
Taxa d’absència de 
tuberculosi a les 
explotacions bovines

O-20
Brucel·losi a explotacions 
bovines

Conformitat ≥ 99%
Taxa d’absència 
de brucel·losi a les 
explotacions bovines

O-21
Encefalopatia espongiforme 
bovina

Absència de casos

Casos declarats 
d’encefalopatia 
espongiforme bovina 
per any

O-22
Brucel·losi a explotacions 
ovines i cabrunes

Conformitat ≥ 99%

Taxa d’absència 
de brucel·losi a les 
explotacions ovines i 
cabrunes



Pla de seguretat alimentària de Catalunya, 2017-2021

Pàgina Objectius i quadre de comandament92

Número Àmbit Criteri Indicadors

Innocuïtat alimentària

O-23 Tremolor ovina i cabruna ≤ 2 casos per any
Casos declarats de 
tremolor ovina/cabruna 
per any

O-24
Salmonella a lots de gallines 
reproductores de posta

Conformitat ≥ 99%
Taxes d’absència de 
salmonel·losi a lots d’aus 
de producció

O-25
Salmonella a lots de gallines 
ponedores

Conformitat ≥ 99%
Taxes d’absència de 
salmonel·losi a lots d’aus 
de producció

O-26
Salmonella a lots de 
pollastres 

Conformitat ≥ 99%
Taxes d’absència de 
salmonel·losi a lots d’aus 
de producció

O-27
Prevalença d’altres zoonosis 
transmissibles en animals 
d’abastament 

Conformitat ≥ 99%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent

Prevalença de perills biològics a aliments posats al mercat

O-28

Presència de perills biològics 
a aliments posats al mercat 
per ser cuinats amb 
anterioritat al consum 

Conformitat ≥ 95%

Taxa de conformitat 
microbiològica dels 
aliments amb la 
reglamentació vigent

O-29
Presència de perills biològics 
a aliments posats al mercat 
llestos per al consum

Conformitat ≥ 99%

Taxa de conformitat 
microbiològica dels 
aliments amb la 
reglamentació vigent

O-30
Presència de perills biològics 
a aigües de proveïment 
públic

Conformitat ≥ 99%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

Riscos químics

Incidència de malalties originades per agents químics via alimentària

O-31
Brots d’intoxicació per agents 
químics per via alimentària

Absència

Nombre de brots 
declarats d’intoxicació 
per agents químics via 
alimentària per any

O-32
Exposició de les persones als 
perills químics a través de la 
dieta

Conformitat ≥ 99%

Taxes de conformitat 
amb la normativa 
vigent i/o els 
referents reconeguts 
internacionalment  
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Número Àmbit Criteri Indicadors

Innocuïtat alimentària

Prevalença de perills químics a la fase primària

O-32
Plaguicides a productes 
vegetals 

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-34
Zoosanitaris a animals, aigua 
i pinsos a les explotacions 
d’animals d’abastament 

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-35

Metalls pesants i altres 
substàncies indesitjables a 
pinsos destinats a animals 
d’abastament

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-36

Substàncies prohibides 
i medicaments a pinsos 
destinats a animals 
d’abastament

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-37
Substàncies prohibides i 
medicaments a animals 
d’abastament

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-38
Antibiòtics a explotacions de 
llet, mel i aqüicultura

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

Prevalença de perills químics a aliments posats a disposició dels consumidors

O-39
Hidrocarburs aromàtics 
policíclics 

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-40 Metalls pesants Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-41 Dioxines i PCB Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-42 Plaguicides Conformitat ≥ 99%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-43
Additius i altres ingredients 
tecnològics 

Conformitat ≥ 95%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-44
Substàncies migrades des de 
materials en contacte amb 
els aliments 

Conformitat ≥ 99%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent

O-45
Perills químics a aigües de 
proveïment públic

Conformitat ≥ 99%
Taxa de conformitat amb 
la reglamentació vigent
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Número Àmbit Criteri Indicadors

Innocuïtat alimentària

Reaccions adverses als aliments

O-46

Fiabilitat de la informació 
i de l’etiquetatge dels 
aliments per tal de facilitar 
a les persones sensibles a 
determinats components 
dels aliments una elecció 
adequada a les seves 
necessitats 

Conformitat ≥ 99%

Taxes de conformitat de 
l’etiquetatge i composició 
dels aliments amb la 
reglamentació vigent 
en matèria de reaccions 
adverses als aliments

Condicions generals de seguretat alimentària

O-47
Condicions de seguretat 
alimentària aplicables a les 
explotacions agràries

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-48
Condicions de seguretat 
alimentària aplicables a les 
explotacions ramaderes 

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-49

Condicions de seguretat 
alimentària aplicables a 
l’explotació pesquera i al 
marisqueig

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-50
Condicions de seguretat 
alimentària aplicables a les 
explotacions aqüícoles 

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-51

Condicions de seguretat 
alimentària aplicables als 
establiments de producció 
de pinsos

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-52

Condicions de seguretat 
alimentària aplicables als 
establiments industrials 
de producció i distribució 
d’aliments

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O O-534=

Condicions de seguretat 
alimentària aplicables als 
establiments minoristes
i de restauració, inclosos el 
de caràcter no sedentari

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  
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Número Àmbit Criteri Indicadors

Altres qüestions relacionades amb la seguretat alimentària

Etiquetatge, informació i qualitat 

O-54
Etiquetatge, composició i 
publicitat d’aliments 

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-55
Etiquetatge i contingut 
d’OGM a aliments al mercat 

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-56
Etiquetatge, presentació i 
publicitat dels productes de 
la pesca

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-57 Producció ecològica Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent 

O-58
Qualitat diferenciada (DOP, 
IGP, ETG)

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent

O-59 Producció integrada Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent 

O-60 Informació nutricional Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-61
Declaracions nutricionals i de 
salut

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

Benestar animal

O-62
Benestar animal a les 
explotacions

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-63 Benestar animal al transport Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent  

O-64
Benestar animal als 
escorxadors

Conformitat ≥ 95%
Taxes de conformitat 
amb la reglamentació 
vigent 
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Número Àmbit Criteri Indicadors

Altres qüestions relacionades amb la seguretat alimentària

Sanitat animal i vegetal

O-65
Malalties animals no 
transmissibles via 
alimentària

Baixa incidència i 
baixa prevalença 

Incidència, prevalença 
i brots declarats 
de malalties no 
transmissibles via 
alimentària a la cabana 
ramadera 

O-66
Minimització de plaguicides 
químics en la lluita contra 
plagues vegetals 

Proporció de 
tècniques no 
químiques utilitzades

Tendència creixent
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8
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Intervecions
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Una vegada definits els objectius del Pla de seguretat alimentària de Catalunya 
2017-2021, cal establir la bateria d’intervencions que han de permetre assolir 
aquests objectius. 

Entenem com a intervenció qualsevol de les actuacions, activitats o programes 
que es duen terme amb la intenció d’assolir un o més dels objectius previstos. 
El conjunt d’intervencions que formen part del Pla responen a una estructura 
lògica basada en els principis d’anàlisi dels riscos amb accions d’avaluació, gestió 
i comunicació. Aquesta estructura es complementa amb les accions necessàries 
orientades a oferir el major nivell possible de qualitat i eficiència dels serveis que 
presten les administracions públiques que tenen responsabilitats en seguretat 
alimentària.

L’estratègia d’intervenció en què es fonamenta el conjunt d’activitats que es 
descriuen a continuació en aquest capítol respon a un esquema que es resumeix 
en el quadre següent: 

Garantir la conformitat de la cadena 
alimentària amb les expectatives 

legítimes de la ciutadania en àmbits 
com la qualitat, la fiabilitat de 

la informació, el benestar animal i 
la sanitat animal i vegetal

Gestió de qüestions relacionades 
amb la seguretat alimentària

Minimitzar els riscos d’acord amb 
els principis de priorització, 
prevenció i resposta ràpida

Gestió del risc

Disposar del millor 
coneixement científicAvaluació del risc

Oferir serveis eficients i de qualitat 
per part de les administracions 

públiques responsables
Qualitat, eficiència i coordinació 

dels serveis

Construir xarxes d’intercanvi 
d’informació i treball conjunt, i 

mantenir un nivell de coneixement 
i de confiança elevat per part de la 

ciutadania

Comunicació del risc

Àmbit Propòsit
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El conjunt d’intervencions, programes o activitats que deriven d’aquesta estratègia 
generen fortes interrelacions i efectes múltiples, de manera que moltes vegades 
és difícil correlacionar cada intervenció amb objectius específics concrets. Per 
aquest motiu cal entendre les intervencions previstes com un paquet únic 
que s’orienta a assolir el conjunt dels objectius marcats. Cal indicar que la 
bateria d’intervencions és prou extensa i completa per assolir els objectius, i el 
plantejament és prou flexible per ajustar la intensitat o l’orientació de cadascuna 
en funció de les necessitats de cada moment. Així doncs, el Pla de seguretat 
alimentària es planteja com un instrument complet i flexible, capaç d’oferir a 
la ciutadania uns nivells de seguretat alimentària elevats mitjançant accions 
orientades a gestionar els perills existents i amb una avaluació contínua dels 
resultats i de l’entorn per identificar riscos o necessitats emergents, els quals es 
podran abordar de manera ràpida i adequada gràcies a la flexibilitat que ofereix 
el Pla i les intervencions que en deriven, així com l’ampli marge d’acció de què 
disposen els responsables de cada programa o intervenció.
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Avaluació del risc 

8.1

Disposar del millor coneixement científic

Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-001 Comitè Científic Assessor en Seguretat Alimentària 

ACSA El Comitè Científic és l’òrgan que assessora sobre els aspectes tècnics i científics de 
la seguretat alimentària. Està integrat per un màxim de setze persones, expertes i 
de reconegut prestigi en seguretat alimentària, de les universitats catalanes i dels 
centres de recerca de gestió del risc. Les seves funcions són les següents: 

 ― Elaborar, dirigir i/o supervisar estudis científics d’avaluació dels riscos en 
matèria de seguretat alimentària. 

 ― Emetre dictàmens sobre l’efectivitat dels procediments que han d’aplicar les 
empreses alimentàries per prevenir, eliminar o reduir els riscos fins a nivells 
acceptables.

 ― Impulsar i fer estudis científics d’avaluació de l’exposició de la població als 
diferents riscos vehiculats pels aliments, en col·laboració amb les universitats 
catalanes i amb altres institucions públiques i privades.

 ― Proposar la creació de grups de treball formats per experts externs, per fer 
estudis científics específics d’avaluació de riscos.

 ― Analitzar les dades, els informes, els estudis i els coneixements recopilats pels 
òrgans de l’Administració competents en matèria de seguretat alimentària i les 
aportacions d’altres organitzacions.

 ― Assessorar els òrgans de gestió de risc en les qüestions relacionades amb la 
seguretat alimentària i emetre informes sobre qualsevol assumpte de la seva 
competència sobre el qual sigui consultat.
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Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-002 Grups d’experts ad hoc per a l’avaluació de riscos

ACSA Una de les funcions de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària és proporcionar 
assessorament científic independent i recomanacions respecte a totes les qüestions 
relacionades amb la seguretat alimentària, per donar suport a les actuacions de 
gestió del risc.

Per realitzar aquestes funcions, es porta a terme un treball de recerca, compilació 
i actualització d’informació sobre persones expertes i unitats de les universitats 
catalanes i altres centres amb rellevància científica i les seves respectives àrees 
d’expertesa per tal de poder contactar, si és necessari, coneixement específic 
expert. Quan les circumstàncies ho exigeixen es constitueixen grups d’experts 
específics que donen suport a les tasques d’avaluació del risc de l’organització. 
Aquests grups estan formats per experts independents d’universitats i centres de 
recerca i són estables en el marc d’un espai de diàleg permanent utilitzant el treball 
en xarxa (networking). 

La tasca dels grups es basa en la revisió de la informació i en les darreres dades 
científiques dins d’una àrea temàtica concreta i molt específica per tal de donar 
suport a les tasques d’avaluació del risc del Comitè Científic i a les necessitats dels 
gestors del risc.
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Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-003 Xarxa d’experts externs per a l’avaluació del risc alimentari

ACSA Per garantir i millorar la qualitat dels informes d’avaluació del risc alimentari i 
proporcionar assessorament científic independent i de qualitat en qualsevol dels 
àmbits de la seguretat alimentària, així com per ampliar els camps d’experiència, 
s’ha constituït una xarxa d’experts científics externs als quals es pot sol·licitar 
col·laboració i opinió en casos concrets. 

Amb la xarxa d’experts científics externs es vol millorar la capacitat d’assessorament 
i avaluació científics en totes les àrees relacionades amb els aliments i la seguretat 
alimentària, i respondre de manera més eficaç i flexible, sobretot en els casos de 
demandes de treball molt especialitzades.

La incorporació dels experts a la xarxa es realitza mitjançant un procés obert 
que es basa en la presentació i l’avaluació d’un conjunt de dades obligatòries, 
que consisteixen en la informació sobre identitat, titulació acadèmica, dades de 
contacte, àmbit professional actual, experiència professional, docència, recerca i 
camps d’experiència dels sol·licitants. L’avaluació de les dades per part de l’ACSA 
té com a objectiu valorar la idoneïtat dels sol·licitants per a la seva inclusió en la 
xarxa d’experts. Les sol·licituds es poden presentar electrònicament a través d’un 
formulari disponible a la web de l’ACSA. 

ACSA Cada vegada que l’ACSA necessita el suport d’un o més experts externs per a una 
tasca científica determinada, s’elaborarà una llista a partir de la xarxa d’experts. A 
continuació es contacta amb els candidats que presentin un perfil adequat per tal 
de consultar-los la seva disponibilitat a participar en la tasca específica proposada. 
Les persones que manifestin la seva disponibilitat han de presentar una declaració 
de conflicte d’interessos per garantir l’absència d’interessos que puguin afectar 
la tasca científica. Aquestes col·laboracions puntuals es realitzen amb la màxima 
transparència mitjançant la publicació a la pàgina web de l’ACSA de la informació 
corresponent. 
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Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-004 Impuls d’estudis d’avaluació i suport a projectes d’avaluació i recerca

ACSA Un dels objectius específics de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) 
és actuar com a centre de referència a Catalunya en l’avaluació de riscos per a la 
salut relacionats amb els aliments. Amb aquesta finalitat, la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública, estableix que l’ACSA ha d’elaborar i promoure estudis 
científics d’avaluació de l’exposició de la població als riscos i els beneficis per a 
la salut ocasionats pels aliments, que tinguin en compte la totalitat de la cadena 
alimentària. Aquests estudis s’han de fer en col·laboració amb les universitats 
catalanes i amb altres institucions públiques i privades.

En aquest context, l’ACSA coordina i impulsa estudis dels riscos per a la salut 
relacionats amb els aliments i participa en la publicació, difusió i, si s’escau, 
implantació posterior de mesures derivades dels resultats d’aquests estudis. 
D’altra banda també dóna suport a projectes d’investigació orientats a prevenir i 
resoldre problemes en l’àmbit de la seguretat alimentària.

I-005 Avaluació de l’exposició a contaminants en dieta total a Catalunya

ACSA Els contaminants presents a l’ambient representen un risc de contaminació dels 
aliments i d’exposició de la població a través de la dieta. A iniciativa del Departament 
de Salut, l’any 2000 es va iniciar el primer estudi sobre la contaminació química 
dels aliments més consumits a Catalunya. Un cop avaluats els resultats, es van 
detectar uns grups d’aliments que aportaven una major proporció de contaminants 
mediambientals a la dieta. Per tal d’ampliar el coneixement en aquesta matèria, 
l’ACSA, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Barcelona (UB) es van 
plantejar l’objectiu de conèixer més a fons l’exposició a contaminants ambientals 
a través de la dieta i es van continuar els estudis, ja que la importància de fer el 
seguiment de la presència d’aquests contaminants químics en la nostra dieta 
resulta evident. 

Els objectius d’aquesta línia de treball són els següents:

 ― Conèixer el nivell de contaminació química de la dieta a Catalunya i les 
variacions al llarg del temps.

 ― Disposar de dades a fi de ponderar la importància de qualsevol nova situació, 
ja que es disposa de dades sobre la variació temporal.

 ― Comparar els resultats obtinguts amb altres estudis realitzats en altres 
territoris.

 ― Estimar el contingut total de contaminant químic aportat per la dieta i acarar 
aquestes dades amb els valors de referència toxicològics, si estan establerts.

 ― Avaluar els riscos que representen els nivells actuals d’ingesta per als 
consumidors, així com la seva evolució temporal i difondre informació i 
consells a la ciutadania.
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Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-006
Suport a la gestió del risc en seguretat alimentària mitjançant l’emissió de 
dictàmens, directrius i recomanacions

ACSA Una de les línies de treball de l’ACSA per establir principis d’ordenació i actuació 
en matèria de seguretat alimentària és l’emissió de dictàmens, directrius i 
recomanacions per tal de donar suport a la gestió del risc en seguretat alimentària.

Aquest procediment pot ser iniciat per administracions públiques de Catalunya, 
sectors relacionats amb la cadena alimentària i associacions de consumidors 
i usuaris, així com a iniciativa de l’ACSA sobre aquells temes que consideri que 
poden tenir incidència en la seguretat alimentària.

L’encàrrec es pot resoldre a través del Comitè Científic Assessor, per l’àrea 
corresponent de l’ACSA, o d’un grup d’experts creat amb aquesta finalitat i amb la 
participació de les comissions o grups de treball de l’ACSA més adients segons cada 
cas i matèria que cal tractar. 

Els dictàmens, les instruccions, les recomanacions o les directrius resultants 
s’emeten per escrit amb una descripció dels fets o situació; al·legacions formulades 
per les parts, en cas que n’hi hagi; proves practicades, si s’escau; avaluació dels 
riscos que puguin derivar de la qüestió que es planteja; possibles alternatives que 
es consideren tècnicament viables com a mesures que cal adoptar per donar-
hi resposta, així com una valoració de la viabilitat d’aplicar cada alternativa; 
determinació de la mesura que es recomana adoptar i, si cal, el termini en què s’ha 
d’implantar.

El dictamen, el principi d’ordre o l’actuació s’adreça a la part o les parts que hagin fet 
la sol·licitud, així com a aquelles altres persones o institucions que siguin escaients.
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Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-007
Compilació d’informació científica i tècnica i de centres i línies d’investigació 
en matèria de seguretat alimentària

ACSA La gestió i comunicació de riscos s’ha de basar en informació científica provinent de 
fonts fiables. Una de les dificultats existents deriva de la dispersió de la informació 
en la matèria, cosa que sovint dificulta l’accés a les administracions públiques i 
altres participants en la cadena alimentària que l’han de fer servir. Amb el propòsit 
de resoldre aquest problema, l’ACSA ha posat en marxa un servei de recopilació 
d’informació i articles científics que puguin tenir relació amb la seguretat 
alimentària. Així mateix, per tal de tenir un accés fàcil i ràpid als experts en cada 
matèria, s’ha creat la base de dades de centres i línies de recerca en matèria de 
seguretat alimentària. Tot això té per objectiu disposar d’informació útil per exercir 
les funcions d’avaluació, de gestió i de comunicació del risc.

L’objectiu principal de la base de dades d’informació és facilitar un sistema 
permanent de recopilació de les informacions científica, tècnica, epidemiològica i 
estadística necessàries, a fi de desenvolupar al màxim la metodologia d’avaluació del 
risc dels perills associats a la cadena alimentària (aliments i pinsos). Aquest sistema 
inclou: documentació científica i tècnica avaluada, classificada i actualitzada; fonts 
classificades d’informació permanent sobre els perills de la cadena alimentària 
(directoris); estudis d’avaluació de l’exposició a riscos alimentaris; estudis del 
seguiment de la vigilància epidemiològica de malalties associades als aliments; 
documents i material de divulgació d’informació científica i tècnica sobre seguretat 
alimentària; publicacions periòdiques científiques i tècniques; programes de 
formació i altres activitats, com ara congressos i tallers, i informes tècnics específics.
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Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-008
Investigació epidemiològica, compilació i anàlisi de dades sobre malalties 
humanes d’origen alimentari a Catalunya 

ASP-V

ASP-V

La vigilància epidemiològica en salut pública consisteix a recollir, analitzar i 
interpretar tota la informació relacionada amb l’aparició i l’extensió de malalties. 
A Catalunya es disposa de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica. Un dels sistemes 
d’informació que la nodreix és el de malalties de declaració obligatòria, que rep les 
notificacions de les malalties i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia objecte 
de declaració des de la xarxa assistencial. Els professionals sanitaris que realitzen 
tasques assistencials a Catalunya, en centres de caràcter públic o privat, han de 
notificar les malalties de declaració obligatòria i els brots epidèmics de què tinguin 
coneixement.

Un altre sistema d’informació és el sistema de notificació microbiològica de 
Catalunya, que rep les notificacions dels microorganismes objecte de declaració 
detectats en els laboratoris i centres que hi participen.

La Xarxa de Vigilància també compta amb altres fonts d’informació, com el registre 
d’altes hospitalàries i de malalties, programes de vigilància específica per a 
determinades malalties i enquestes seroepidemiològiques, entre d’altres.

Tota aquesta informació epidemiològica és clau per a l’anàlisi de la situació de la 
seguretat alimentària. Cal explotar el marge de millora existent per disposar d’una 
informació el més significativa possible respecte a la situació real per tal d’analitzar 
tendències, avaluar resultats i identificar àrees en què cal fer un esforç d’intervenció 
més gran.
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Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-009 Mapa de perills de la cadena alimentària 

ACSA L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, en col·laboració amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona, ha elaborat un mapa integral de perills de la cadena 
alimentària per tal de posar-lo a disposició de tots els participants en la cadena 
alimentària. L’objectiu d’aquest mapa és oferir informació sobre els perills 
que poden estar presents en les diferents etapes de la cadena alimentària, per 
tal d’augmentar el coneixement i la sensibilització dels operadors econòmics i 
contribuir a l’adopció de mesures de gestió de riscos oportunes per eliminar-los 
i/o minimitzar-los. 

En el mapa, es descriuen els perills i s’ofereix informació sobre els associats més 
freqüentment a cada grup d’aliments i s’hi inclou informació permanentment 
actualitzada en matèria de dades epidemiològiques, alertes alimentàries i brots 
de toxiinfeccions alimentàries descrits. La informació es complementa amb una 
classificació dels aliments, estructurada per grups de productes i processament, a 
la qual s’associen els perills. 

Tota aquesta informació es presentarà en una plataforma digital via web, que 
permet la consulta tant per perill com per aliment. La informació sobre els perills en 
la cadena alimentària és objecte de revisió permanent amb la finalitat de mantenir 
la plataforma actualitzada.

El mapa de perills constitueix una eina per millorar la comunicació, recopilar 
informació sobre els perills associats als aliments i ajudar les empreses a implantar 
els seus plans d’autocontrol basats en l’anàlisi de perills i punts de control crític 
(APPCC).
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Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-010
Avaluació de riscos per a l’elaboració de les guies de 
pràctiques correctes d’higiene 

ACSA Els reglaments comunitaris d’higiene dels aliments estableixen l’obligatorietat 
d’implantar sistemes d’autocontrol basats en els principis de l’APPCC, cosa que en 
determinades ocasions no resulta fàcil per als operadors econòmics. Per aquest 
motiu s’impulsa el desenvolupament de guies de pràctiques correctes d’higiene 
(GPCH) i es col·labora directament en la seva elaboració.

El procés d’elaboració d’una GPCH comporta necessàriament una avaluació 
científica prèvia dels riscos associats als processos, aliments i sectors específics a 
què estigui orientada. Un dels primers passos que cal seguir és identificar els perills, 
les mesures per minimitzar-los i avaluar els riscos. Aquestes tasques han de tenir 
una base científica sòlida i un enfocament eminentment preventiu. La informació 
científica i tècnica recollida per ACSA i els coneixements dels experts amb què 
treballa permet una identificació i avaluació rigoroses dels perills associats en cada 
cas per tal que l’aplicació de la guia garanteixi la producció d’aliments innocus per 
al consumidor.

Per a cada procés objecte d’anàlisi s’avaluen de manera individual i específica 
els possibles perills i es proposen mesures de control eficaces que permetin, 
mitjançant una vigilància i verificació adequades, reduir els riscos o mantenir-los a 
uns nivells acceptables.
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Intervencions

Avaluació de riscos alimentaris

I-011 Anàlisi de coneixements i hàbits alimentaris de la població

ACSA El 2008, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària va iniciar un projecte d’anàlisi 
sociològica sobre els coneixements, els hàbits i la confiança de la ciutadania en 
matèria de seguretat alimentària a Catalunya. Aquesta anàlisi es porta a terme 
periòdicament sobre la base d’una metodologia fonamentada en diferents 
tècniques d’anàlisi social d’orientació qualitativa i quantitativa. Els objectius 
d’aquesta línia de treball són analitzar els nivells de coneixement i percepció del 
risc associat a seguretat alimentària entre els consumidors catalans; conèixer el 
nivell de confiança envers diferents productes, canals de comercialització i les 
actuacions de les administracions i les empreses, i detectar pràctiques de risc entre 
els consumidors. 

La informació derivada d’aquests treballs és bàsica per definir la política de 
comunicació del risc i de promoció de pràctiques correctes i serveix com a referent 
per dissenyar i implementar intervencions orientades a millorar els coneixements, 
les pràctiques i la confiança de la ciutadania en matèria de seguretat dels aliments 
en l’àmbit domèstic. 
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Intervencions

Marc normatiu

I-012
Anàlisi de necessitats, participació i impuls d’iniciatives 
en matèria normativa 

DMA

DARP

ASP

AL

ACSA

L’establiment de reglamentacions és un element clau de la gestió del risc. Una 
política efectiva de seguretat alimentària requereix establir normes clares d’obligat 
compliment i sistemes de control oficial orientats a verificar l’aplicació. Cal que 
les condicions que s’han de complir i les potestats de control es recullin a textos 
legalment aplicables per tal que les actuacions dels operadors i autoritats que 
intervenen en la cadena alimentària tinguin la consistència necessària i seguretat 
jurídica.

La normativa alimentària vigent està integrada per diferents textos legals d’àmbit 
local, estatal, comunitari i extracomunitari, i arriba a un nivell de complexitat i 
volum notable, com evidencien les més de 2.000 entrades de la base de dades de 
legislació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

La reglamentació comunitària suposa un marc normatiu comú d’obligat compliment 
en què ja hi ha implícits elements d’avaluació i de gestió del risc i un enfocament 
estratègic respecte als problemes de seguretat alimentària.

En ocasions cal definir especificacions i desplegaments de la norma comunitària 
per a una millor adaptació a la realitat de cada territori i de cada sector implicat 
aplicant principis de simplificació i coherència. Així mateix, a més d’incorporar 
les condicions sanitàries establertes des de les institucions europees, aquestes 
normes estableixen el marc jurídic necessari per a l’exercici del control oficial i 
altres mesures d’intervenció, tant en dret administratiu com en dret penal, cosa 
que han de regular els organismes territorials que tinguin competències atribuïdes, 
ja que es tracta d’una qüestió interna de cada estat membre i de les organitzacions 
territorials que els formen.

Mitjançant diferents canals de participació entre els quals destaquen les comissions 
i grups de treball específics, les administracions catalanes, en col·laboració amb 
representats dels sectors alimentaris, porten a terme periòdicament una anàlisi 
de les necessitats normatives i impulsen, en els casos necessaris, iniciatives de 
desenvolupament normatiu. D’altra banda, aquests grups i comissions també 
són un instrument per a la participació de Catalunya en el procés d’elaboració i 
modificació de la reglamentació de la Unió Europea. 

Gestió del risc 

8.2

Minimitzar els riscos d’acord amb els principis de 
priorització, prevenció i resposta ràpida
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Informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes

I-013
Informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes dirigides a 
tots els participants en la cadena alimentària

DMA

DARP

ASP-P

ACC

AL

ACSA

Un àmbit essencial de la política integrada de seguretat alimentària és el de la 
divulgació, informació i sensibilització. Només és possible oferir garanties de 
seguretat alimentària si es disposa d’un nivell elevat de coneixements i un compromís 
inequívoc de tots els participants en la cadena alimentària. S’ha d’elaborar material 
informatiu de qualitat i adequat a les necessitats dels destinataris i s’han d’explotar 
tots els canals informatius, divulgatius i formatius disponibles per tal d’informar, 
de sensibilitzar i de promoure pràctiques correctes per part dels operadors de la 
cadena alimentària així com de la ciutadania en el moment de la preparació i el 
consum dels aliments.

Les dades epidemiològiques indiquen que prop del 80% de les toxiinfeccions 
alimentàries es concentren en els àmbits domèstic i de la restauració, cosa que fa 
necessària una intervenció específica. Així mateix, també cal adreçar esforços a la 
resta d’operadors de la cadena alimentària, inclosos els de la fase primària. 

Les principals línies de treball en matèria d’informació, de sensibilització i de 
promoció de pràctiques correctes són:

 ― Edició i distribució de material d’informació i divulgació a través de pàgines 
web i de material imprès.

 ― Distribució d’informació a través de les entitats locals, dels centres d’atenció 
primària, de les escoles i de totes aquelles entitats interessades que ho 
sol·licitin.

 ― Disseny de continguts de seguretat alimentària per integrar-los dins del 
material curricular de l’ensenyament primari i secundari en col·laboració amb 
el Departament d’Ensenyament. 

 ― Divulgació mitjançant xerrades i ponències en col·laboració amb entitats 
relacionades amb la cadena alimentària.
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Informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes

I-014 Impuls de la creació de guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH) 

ΣACSA Les guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH) són un instrument valuós per 
ajudar els operadors en tots els nivells de la cadena alimentària per desenvolupar 
l’autocontrol i l’aplicació de bones pràctiques.

Tal com es preveu a la normativa vigent, les empreses del sector alimentari 
poden utilitzar voluntàriament GPCH com a mitjà per garantir que es compleixen 
les normes d’higiene. L’elaboració d’una GBPH comporta una sèrie de beneficis 
als sectors, ja que facilita el compliment de la reglamentació per part de l’agent 
econòmic sobre la base de la metodologia del sistema d’anàlisi de perills i punts 
de control crític de manera adaptada a les dimensions i al risc associat a cada tipus 
d’activitat i/o establiment, alhora que s’afavoreix una homogeneïtzació de criteris.

Des de les administracions públiques es porten a terme actuacions d’impuls i 
de promoció del seu desenvolupament. Hi ha un procediment administratiu de 
reconeixement i validació d’aquests documents tot tenint en compte els objectius, 
l’amplitud, la representativitat del sol·licitant en el sector, l’aplicabilitat, les entitats 
elaboradores i altres elements de judici de la idoneïtat. En aquest procediment 
també es preveu la participació dels organismes de l’Administració pública que 
puguin estar-hi implicats, els representants dels sectors afectats i la consideració 
dels aspectes legals.

També es disposa d’un procediment de reconeixement oficial de les GBPH. El fet 
que una guia obtingui el reconeixement oficial ens assegura que el seu contingut és 
coherent amb el context normatiu i amb la interpretació que en fan les autoritats 
competents a Catalunya, de manera que les guies reconegudes oficialment són el 
document de referència tant per a les persones que realitzen el control oficial com 
per als responsables de les empreses alimentàries.

A l’elaboració de les guies segueixen mesures d’implementació, com ara 
presentacions, cursos, seminaris i publicacions orientats a afavorir la difusió i el 
coneixement dels seus continguts i una aplicació efectiva.
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Informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes

I-014
Impuls de l’aplicació de bones pràctiques en el reaprofitament 
i la donació de menjar

ASP-P

ACSA

En la nostra societat més del 20% de la població viu per sota del llindar de la 
pobresa. Al mateix temps, es desaprofita una gran quantitat d’aliment al llarg de 
tota la cadena alimentària. El malbaratament es produeix tant a la fase primària i 
de distribució com a les llars, restaurants, bars, serveis d’àpats i comerços catalans. 
Es calcula que anualment a Catalunya es malbarata l’equivalent a les necessitats 
alimentàries de 500.000 persones.

La societat cada cop és més conscient d’aquesta contradicció, raó per la qual 
sorgeixen moltes iniciatives de reaprofitament i donació. Des de les administracions 
públiques es porten a terme accions per donar suport a aquestes iniciatives i per 
tal que es portin a terme de manera segura. Amb aquest objectiu s’implementen 
accions d’elaboració de guies i instruccions, de divulgació, d’informació i de 
promoció de pràctiques correctes específicament orientades al reaprofitament 
correcte dels aliments, així com assessorament tècnic a les entitats socials que 
gestionen la recollida i donació d’aliments. Aquestes accions són un instrument 
imprescindible per tal que els excedents alimentaris puguin arribar a les persones 
beneficiàries en les millors condicions de seguretat.
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Vigilància i control oficial 

I-015
Vigilància i control de les condicions de seguretat alimentària 
previstes a la reglamentació vigent

ASP-P

ACSA

AL

L’establiment de reglamentacions que defineixen clarament les condicions 
generals i específiques de seguretat alimentària és un dels elements clau de 
gestió del risc. L’incompliment d’aquestes condicions per part dels operadors pot 
donar lloc a l’augment del risc a causa del fet que, en aquestes circumstàncies, 
molts perills alimentaris es poden incorporar als aliments o situar-se per sobre 
dels nivells acceptables. Una política de seguretat alimentària efectiva requereix 
reglamentacions eficaces per gestionar els riscos i fa necessari l’establiment de 
sistemes de control oficial per supervisar i garantir-ne l’aplicació. 

Aquest control oficial consisteix en tota forma de control efectuat per l’autoritat 
competent per verificar, mitjançant l’examen i l’estudi de proves objectives, el 
compliment de la legislació i les normes vigents. Aquest control oficial es programa 
en funció dels riscos, amb regularitat i periodicitat adequades per avaluar la 
conformitat amb els estàndards establerts reglamentàriament. Es controlen les 
instal·lacions, processos, productes, equips, autocontrol, traçabilitat, formació de 
treballadors i gestió de residus a tota la cadena alimentària, des de les explotacions 
agrícoles i ramaderes, fins als establiments minoristes i de restauració, passant 
per establiments productors de pinsos i indústries alimentàries en el marc d’una 
intervenció global i integrada. 

Les administracions competents han de portar a terme les mesures necessàries 
per promoure i comprovar el compliment de les condicions establertes a les 
reglamentacions vigents referides i, en cas d’incompliment, prendre les mesures 
necessàries, com el requeriment formal de correcció, la sanció administrativa, la 
retirada de l’autorització, el tancament preventiu, la immobilització de productes o 
la seva retirada del mercat, entre d’altres.
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Vigilància i control en el medi ambient d’agents 
amb significació en seguretat alimentària

I-016 Autorització i control d’activitats amb incidència ambiental elevada

DMA Hi ha establert un sistema d’intervenció administrativa de prevenció i control de 
la contaminació basat en l’autorització, la inspecció i el control d’activitats amb 
incidència ambiental. La finalitat del sistema és assolir un nivell de protecció alt de 
les persones i del medi ambient en conjunt, mitjançant instruments que permetin 
prevenir, minimitzar, corregir i controlar els possibles impactes de les activitats de 
titularitat pública o privada susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat de 
les persones i la seva salut, així com la cadena alimentària.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament competent en matèria de 
medi ambient, té la competència per autoritzar les activitats potencialment més 
contaminants. Aquestes activitats s’autoritzen prenent com a base del permís 
les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) publicades per la 
Comissió Europea, i es fixen valors límit d’emissió i prescripcions per minimitzar, en 
la mesura del que sigui possible, l’impacte ambiental. Pel que fa al grup d’activitats 
d’incidència ambiental moderada, la competència per resoldre sobre la llicència 
ambiental correspon als ajuntaments, amb l’informe previ del corresponent 
òrgan ambiental municipal o comarcal, segons escaigui. Les activitats d’incidència 
ambiental baixa resten sotmeses al règim de comunicació. 

Pel que fa als sistemes de control de les activitats, les administracions públiques, en 
l’àmbit de les competències respectives, vetllen perquè els titulars de les activitats 
amb impacte ambiental apliquin el principi de prevenció de la contaminació, 
mitjançant l’aplicació de les mesures adequades. Al començament de l’activitat s’ha 
de verificar si l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’autorització o la llicència 
atorgades i si compleixen els requisits exigibles. És el que s’anomena inspecció 
inicial o control inicial, en funció del règim a què estigui sotmesa l’activitat: 
autorització o llicència, respectivament.

Així mateix, les activitats se sotmeten a controls posteriors, de caràcter periòdic, a 
fi de garantir l’adequació permanent de les instal·lacions als requeriments fixats a 
les autoritzacions o llicències. 
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Vigilància i control en el medi ambient d’agents 
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I-016 Autorització i control d’activitats amb incidència ambiental elevada

DMA Les activitats sotmeses a autorització ambiental estan incloses en el Pla i Programa 
d’Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya. La freqüència d’aquests controls o 
inspeccions varia en funció del règim a què estan sotmeses les activitats, i en el cas 
de les activitats sotmeses a autorització ambiental va d’un a tres anys en funció de 
l’avaluació del seu risc ambiental. Les actuacions materials d’inspecció o control 
generalment es duen a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració, 
sense perjudici de la capacitat i l’activitat inspectores de les administracions 
competents. 
 
Mitjançant el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya, 
conegut com a PRTR-CAT, que forma part del Registre Europeu E-PRTR, es recopila 
anualment informació sobre emissions a l’aire, a l’aigua i al sòl i sobre transferències 
de residus originades pels establiments emissors de contaminació i residus. 
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Vigilància i control en el medi ambient d’agents 
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I-017 Control de les emissions i de la qualitat de l’aire

DMA La contaminació atmosfèrica és un procés que s’inicia amb les emissions a l’aire 
per part dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera. Una vegada 
aquestes substàncies són a l’atmosfera pateixen diferents efectes de transport 
i transformació. Com a resultat d’aquests processos, cada part del territori obté 
una concentració a l’ambient de cada contaminant, que es coneix com a nivell 
d’immissió (nivell present a l’ambient). Els nivells d’immissió o de qualitat de l’aire 
són els que determinen l’efecte potencial d’un contaminant sobre la salut o el medi 
ambient.

DMA La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament competent en matèria 
de medi ambient, porta a terme controls tant dels nivells d’emissió com dels 
nivells d’immissió. Per controlar les emissions es combinen controls continus de 
mesuraments de les emissions i controls periòdics establerts a la normativa actual.
A fi d’efectuar un seguiment continu de les emissions a l’atmosfera d’instal·lacions 
potencialment contaminants, s’ha promogut la connexió a la Xarxa d’Emissions 
a l’Atmosfera de Catalunya (XEAC) dels focus que presenten emissions més 
significatives. Aquesta connexió permet fer un seguiment constant de les emissions 
associades als focus dels establiments. Els contaminants/paràmetres que es 
controlen mitjançant la XEAC depenen de les emissions de la font considerada; 
bàsicament se supervisen les emissions atmosfèriques i determinats paràmetres, 
com ara les partícules en suspensió, hidrocarburs, diòxid de sofre i òxids de 
nitrogen, entre d’altres. 

Pel que fa a la vigilància de les immissions, tenim la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), que és una eina bàsica per a l’avaluació 
de la qualitat de l’aire a Catalunya. El territori està dividit en zones de qualitat de 
l’aire (ZQA). Dins de cada zona de qualitat de l’aire es poden identificar diferents 
àrees segons l’ocupació del sòl (nivell 1: àrees urbanes, suburbanes o rurals) i el 
tipus de fonts emissores de contaminants a l’atmosfera (nivell 2: àrees de trànsit, 
industrials o de fons). Diàriament). Cada dia s’informa dels nivells de qualitat de 
l’aire i s’elabora una previsió dels nivells d’immissió per als mitjans de comunicació. 
Aquesta informació està disponible a internet. 

La vigilància dels nivells de qualitat de l’aire comporta la determinació dels 
contaminants que poden representar un risc potencial per a la població i per 
la seguretat dels aliments, com són el benzè, els metalls (Pb, As, Cd, Ni) o els 
hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), entre d’altres contaminats susceptibles 
d’incidir en la cadena alimentària.
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I-018 Control de les emissions i de la qualitat de les aigües al medi

ACA La publicació de la Directiva Marc en Polítiques d’Aigües (2000/60/CE) va suposar 
un canvi important en la gestió de l’aigua que es va orientar clarament a garantir 
el bon estat dels sistemes aquàtics, tant en qualitat com en quantitat, mitjançant 
un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos 
hídrics. Aquesta normativa va donar lloc a plans específics de gestió de les conques 
hidrogràfiques. 

Catalunya es divideix en dos àmbits hidrogràfics. D’una banda, el districte de 
conca fluvial de Catalunya (conques hidrogràfiques internes), territori on viu el 
92% de la població catalana i en què Catalunya té plenes competències (Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre). D’altra banda, les conques hidrogràfiques 
intercomunitàries, compartides amb altres territoris de l’Estat. El conjunt del Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i les propostes per als plans 
de gestió de les demarcacions hidrogràfiques dins del territori de Catalunya, és el 
que s’anomena Pla de gestió de l’aigua de Catalunya (PGAC).

Quatre aspectes són claus per aconseguir els objectius de sostenibilitat de l’ús de 
l’aigua que s’inclouen en aquests plans:

 ― Assoliment del bon estat de les masses d’aigua i acompliment del principi de 
no-deteriorament.

 ― Racionalitat en l’ús dels recursos mitjançant la seva gestió integrada combinada 
amb una gestió adequada de la demanda.

 ― Sostenibilitat econòmica, amb la valoració de tots els costos (financers, del 
recurs i ambientals) i tendint a la seva plena recuperació. 

 ― Sostenibilitat social, entesa com la participació pública proactiva, mitjançant 
processos d’informació i consulta en les decisions que es prenguin.

També hi ha un equip de guàrdia que en els casos d’avisos d’incidències al domini 
públic hidràulic garanteix la presència de tècnics al lloc de la incidència per fer-ne 
el seguiment i activar els dispositius adients per pal·liar els efectes nocius sobre el 
domini públic hidràulic que es puguin identificar.
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I-018 Control de les emissions i de la qualitat de les aigües al medi

ACA Amb l’objectiu de complir allò que estableix la directiva marc en referència a la 
protecció especial a què han d’estar sotmeses les aigües destinades a consum 
humà, hi ha una xarxa de control de petits abastaments, un control en sediments i 
peixos, que es realitza en els termes que especifica la Directiva comunitària 76/464, 
referida a substàncies tòxiques i perilloses, i control d’índexs biològics, que es 
duu a terme des de l’any 1993. Els paràmetres que es controlen són els generals, 
com ara pH, conductivitat, oxigen dissolt, COT, etc., i específics, com són anions, 
cations, nutrients, microbiològics, orgànics globals, metalls, dissolvents industrials, 
organohalogenats volàtils, hidrocarburs aromàtics policíclics i plaguicides clorats, 
organofosforats i triazines.

També hi ha un equip de guàrdia que en els casos d’avisos d’incidències al domini 
públic hidràulic garanteix la presència de tècnics al lloc de la incidència per fer-ne 
el seguiment i activar els dispositius adients per pal·liar els efectes nocius sobre el 
domini públic hidràulic que es puguin identificar.
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I-019 Control de les aigües reutilitzades

ACA

DARP

ASP-P

La reutilització, entesa com l’ús d’unes aigües que ja s’han utilitzat prèviament, 
sempre ha estat present al nostre país, fet comprensible si tenim en compte els 
règims hídrics de gran part del nostre territori. En aquest context, sempre s’ha vist 
la reutilització com una font alternativa o complementària de recurs, i com a tal, 
històricament s’ha emprat l’aigua reutilitzada.

Cal un tractament terciari de l’aigua per poder-la reutilitzar. És el que es coneix 
com a procés de regeneració. L’aigua regenerada és aigua depurada en una EDAR 
(estació depuradora d’aigües residuals) que ha estat sotmesa a un tractament de 
regeneració i que és apta per ser reutilitzada per a usos que no siguin de boca (usos 
industrials, reg de camps de golf, reg agrícola, recàrrega d’aqüífers). Aquesta aigua 
tractada en depuradores té la qualitat sanitària adequada per a cada tipus d’ús per 
al qual es faci servir.

Les aigües reutilitzades són objecte d’un control per tal d’assegurar que no suposen 
cap risc sanitari ni mediambiental com a conseqüència de la seva reutilització. A 
Catalunya aquesta aigua regenerada es destina principalment a reg (agrícola, de 
zones urbanes i camps de golf), a la neteja de carrers, a la recàrrega d’aqüífers i a la 
generació de cabals de manteniment, entre d’altres usos. 

La normativa vigent en matèria de reutilització de les aigües depurades estableix 
una sèrie de criteris i de procediments que cal complir per a la utilització d’aquestes 
aigües, orientats a minimitzar els riscos per al medi ambient, les persones i la 
seguretat dels aliments. Es descriuen diferents categories d’aptitud de l’aigua 
regenerada en funció de la seva qualitat, definida en base a uns paràmetres bàsics. 
Així, les aigües residuals regenerades de major qualitat poden anar destinades al 
reg de cultius. En el supòsit d’aigües de qualitat inferior, un dels usos agrícoles a què 
es poden destinar és al reg de cultius industrials no alimentaris. En qualsevol cas, 
per a la reutilització d’aigües residuals s’ha de seguir un procediment de concessió 
o d’autorització en el qual es comprova el compliment dels criteris de qualitat 
necessaris en funció de l’ús que es vulgui donar a les aigües. Aquesta concessió o 
autorització porta associades una sèrie d’obligacions d’autocontrol periòdic dels 
paràmetres de qualitat per part del titular. 
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I-020 Control mediambiental de les dejeccions ramaderes

DARP

ACA

ARC

ASP-P

La gestió de les dejeccions ramaderes és un element clau per les explotacions, 
amb l’objectiu de garantir el correcte aprofitament d’un recurs agrari i la seva 
adequada gestió com a residu, així com per no esdevenir una font de contaminació 
dels aqüífers, especialment per nitrats. A Catalunya es realitza mitjançant plans 
de gestió específics que ha d’elaborar i seguir cada explotació ramadera. Aquests 
plans són valorats pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia. 
Les dejeccions poden gestionar-se en parcel·les agrícoles o fora del marc agrari 
mitjançant gestors de residus com ara plantes de compostatge i instal·lacions 
d’assecatge tèrmic i cogeneració, àmbits en què és competent l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC). En aquest sentit cal esmentar els decrets de designació 
de zones vulnerables, en l’elaboració dels quals participen els departaments 
competents en agricultura, medi ambient i salut, i que tenen la finalitat de reduir 
la concentració dels nitrats als aqüífers i per tant a l’aigua de consum humà, amb 
l’establiment d’unes restriccions en l’aplicació de les dejeccions ramaderes a les 
zones considerades més vulnerables.

L’aplicació de residus orgànics al sòl és una operació de valorització quan es fa 
en benefici de l’agricultura o per a una millora ecològica del sòl. Quan es preveu 
l’aplicació en sòls agrícoles, es realitza un pla d’aplicació al sòl que inclou la 
caracterització del sòl, les dades de les parcel·les i cultius i la justificació de les dosis 
d’aplicació (criteri nitrogen, fòsfor, etc.).
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I-021 Control de la gestió de residus

ARC La gestió correcta dels residus guarda una relació directa amb la seguretat 
alimentària, ja que permet minimitzar l’abocament al medi de components que 
altrament podrien constituir una font de contaminació dels productes de la cadena 
alimentària. 

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) porta a terme tot un seguit d’actuacions 
que, en conjunt, contribueixen de manera directa o indirecta a la seguretat de la 
cadena alimentària. Les seves intervencions es basen en els principis de prevenció, 
valorització, disposició del rebuig en dipòsits controlats, desplegament de models 
de gestió, infraestructures i activitats de divulgació i formació.

En aquest sentit, les activitats més destacades són la gestió de residus municipals, 
basada en el foment de la recollida selectiva i en el tractament de tots els residus; 
la gestió de residus industrials i de la construcció, que posa especial èmfasi en 
la prevenció, la valorització, el tractament, el reciclatge, la disposició del rebuig i 
la protecció del sòl; la investigació i recuperació de sòls contaminats; la gestió de 
dejeccions ramaderes i la gestió de residus carnis que no es poden utilitzar per a la 
fabricació de pinsos, entre d’altres qüestions.

Tota aquesta intervenció en matèria de gestió de residus contribueix a minimitzar 
l’impacte en el medi ambient i per tant a la contaminació del medi i, com a 
conseqüència, dels productes de la cadena alimentària.
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I-022 Vigilància sanitària de la fauna salvatge i cinegètica 

DMA

DARP

ASP-P

Aquesta intervenció té com a objectiu conèixer la situació sanitària de la fauna 
salvatge a Catalunya, prevenir la disseminació de les malalties entre la fauna 
salvatge i la domèstica, i protegir la salut pública. 

La transmissió i el contagi de malalties de la fauna salvatge als animals domèstics i a 
l’inrevés és un problema que s’ha de tenir en compte a l’hora d’afrontar l’eradicació 
de determinades patologies. A causa de la proximitat filogenètica d’espècies 
salvatges i domèstiques, molts dels agents que provoquen malalties són comuns 
en totes elles. Aquest és el cas, per exemple, de la brucel·losi i la tuberculosi, 
malalties sotmeses des de fa dècades a programes oficials d’eradicació, però de les 
quals encara es diagnostiquen casos en el territori. Tot i que la prevalença de totes 
dues malalties en els animals domèstics és molt petita, és important dur a terme 
un seguiment de la seva presència entre els animals salvatges, sobretot en aquelles 
àrees on hi pot haver un major contacte amb el bestiar domèstic. La triquinosi i 
la influença aviària també són malalties que cal destacar i també són sotmeses a 
actuacions de vigilància a la fauna salvatge.
Les activitats principals consisteixen a portar a terme una vigilància activa en 
animals capturats a batudes o programes específics, que es complementa amb una 
vigilància passiva d’animals amb simptomatologia compatible amb alguna malaltia 
o trobats morts sense signes evidents de traumatisme. També cal destacar els 
controls a sales de tractament de carn de caça destinada al consum humà, on un 
veterinari oficial porta a terme una inspecció post mortem per detectar possibles 
patologies i l’anàlisi sistemàtica de triquinosi a les espècies susceptibles de patir-ne. 

Els animals i molt particularment la fauna salvatge es consideren una possible font 
de malalties emergents. Per tant, la vigilància sanitària de la fauna és imprescindible 
per al control d’aquestes malalties, ja que en molts casos són zoonosis, poden 
afectar la sanitat ramadera, la producció i comercialització ramadera i cinegètica, 
així com tenir efectes sobre la conservació de la fauna salvatge.
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I-023
Sistema coordinat de vigilància de les aigües de l’Ebre i dels aliments de la 
seva àrea d’influència 

ACA

DARP

ASP-P 

El sistema coordinat de vigilància de la contaminació química de les aigües de l’Ebre 
i dels aliments de la seva àrea d’influència es va establir el juny de 2005 arran dels 
resultats de l’estudi Presència de contaminants en els sediments dels sistemes 
aquàtics de Catalunya, que el Consell Superior d’Investigacions Científiques i la 
Universitat Autònoma de Barcelona van elaborar el desembre de 2003.

En aquest estudi s’indicava que en els fangs de l’embassament de Flix hi havia 
concentracions elevades de metalls, com ara mercuri, crom, níquel, cadmi 
i zinc; contaminants orgànics persistents (COP), com ara bifenils policlorats 
(PCB), hexaclorobenzè (HCB), pentaclorobenzè, naftalens policlorats (PCN), 
policloroestirens, DDT i els seus derivats, així com radionúclids naturals de la 
cadena de l’urani, la qual cosa podia representar un perill de contaminació de tot el 
tram del riu Ebre situat aigua avall.

El sistema coordinat integra les actuacions de vigilància i control que els diferents 
departaments de la Generalitat han dut a terme a Catalunya sobre aquests 
contaminants. L’objectiu d’aquest sistema és combinar esforços a fi de garantir la 
innocuïtat de l’aigua i dels aliments, d’assolir un nivell elevat de protecció per a la 
salut de les persones i d’afrontar possibles situacions d’emergència. 

Amb aquest objectiu, els contaminants detectats en els residus de l’embassament 
de Flix que poden representar un risc per a la salut es controlen en els aliments 
d’origen aquàtic i els aliments conreats a les comarques properes i regats amb 
aigua del riu; les aigües potables de consum públic de les zones de subministrament 
de Flix, l’aigua avall de l’embassament i les aigües superficials de l’Ebre, des de 
l’embassament de Flix fins a la desembocadura del riu.
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I-024 Registre d’indústries agràries i alimentàries

DARP El Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) té com a finalitat 
disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària 
de les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i de pesca per tal de 
permetre dur a terme les polítiques de control i de foment en aquests àmbits. 

Els operadors inscrits que siguin productors d’aliments, a més de complir les 
condicions generals exigides als sectors industrials, han de complir la legislació 
alimentària per tal de respondre tant a necessitats tècniques com a les derivades 
de la seguretat alimentària, de la qualitat alimentària o de l’evolució dels usos 
comercials, i a les noves directrius en matèria de control i inspecció. Això implica 
la coordinació necessària i complementació amb el Registre sanitari d’indústries i 
productes alimentaris, i suplir-lo en els sectors o les produccions que no cobreixi, 
com per exemple el sector dels pinsos. 

Altres motius, de tipus productiu, comercial i econòmic, han generat la necessitat 
de polítiques de foment agroindustrial i/o de mecanismes d’intervenció de mercats, 
donant lloc a la necessitat, tant de l’Administració com del sector industrial, de 
tenir informació completa sobre el sector que faciliti la presa de decisions. El RIAAC 
cobreix aquesta necessitat.

Són objecte d’inscripció al registre els establiments ubicats a Catalunya que duguin 
a terme alguna activitat agrària, alimentària, forestal o de pesca de tipus industrial, 
com ara l’elaboració, la manipulació o la transformació de productes. 

Les persones titulars dels establiments industrials que porten a terme aquestes 
activitats han d’inscriure obligatòriament al registre la primera instal·lació, qualsevol 
variació substancial, el cessament de l’activitat, els canvis de titularitat i els trasllats 
dels establiments industrials.

El registre conté les dades bàsiques que permeten identificar l’establiment i la 
seva ubicació, així com les dades complementàries, com la quantificació física 
i procedència geogràfica de les matèries primeres i els productes intermedis 
utilitzats, la concessió de subvencions i les inversions realitzades, la vinculació amb 
els productors de base, la capacitat i les característiques de l’emmagatzematge, i la 
descripció de les línies de fabricació.
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I-025 Registre General de la Producció Agrícola

DARP El Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) es crea pel Reial decret 
9/2015 i es nodreix de les dades declarades pels productors a la Declaració Única 
Agrària (DUN). S’hi inscriuen les explotacions agrícoles que fan la seva activitat dins 
de l’àmbit de la producció primària agrícola amb l’excepció d’aquelles explotacions 
que destinen les seves produccions íntegrament al consum domèstic privat.

Anualment, els agricultors comuniquen al REGEPA, mitjançant la DUN, les seves 
dades identificatives i de contacte així com la relació de parcel·les i recintes SIGPAC 
de la seva explotació, amb indicació dels cultius, la superfície i el tipus d’autocontrol 
que hi realitzen.

El REGEPA és la base sobre la qual es calcula el risc higiènic de les explotacions i 
s’executa el programa oficial de control sobre la higiene de la producció primària 
agrícola i l’ús de productes fitosanitaris.
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I-026 Foment de bones pràctiques, control i gestió de fertilitzants agrícoles

DARP

ACA

ASP

ARC 

La fertilització agrícola orgànica i mineral es fa principalment a partir de les 
dejeccions ramaderes i dels fertilitzants minerals. Té implicacions productives, 
econòmiques i mediambientals importants. Fertilitzar bé vol dir aplicar els 
nutrients que cal i en el moment oportú. És una qüestió de gestionar correctament 
els recursos i minimitzar els costos i l’impacte en el medi ambient i en la seguretat 
alimentària, sempre pensant en la collita òptima.

El foment d’aquestes bones pràctiques es fa a través de l’Oficina de Fertilització i 
Gestió de les Dejeccions Ramaderes, espai virtual i tècnic per impulsar i executar 
aquestes actuacions. 

A causa del progressiu increment de fertilitzants nitrogenat en l’activitat agrícola, 
malgrat que les explotacions estan optimitzant dosis, mètodes o èpoques 
d’aplicació, la presència de nitrats a les aigües, particularment les subterrànies, 
és un problema notori respecte al qual cal tenir també presents altres fonts no 
agràries de nitrogen a les aigües, com poden ser els jardins o els camps de golf.

Actualment els adobs químics o minerals destaquen per la seva facilitat d’ús, de 
transport, així com per una disponibilitat quasi immediata dels nutrients. Malgrat 
aquests avantatges, la importància de la ramaderia a Catalunya fa que les dejeccions 
ramaderes siguin la font més important de nitrogen disponible per a l’agricultura. 
Per aquest motiu les explotacions agropecuàries intensives tenen, en una part dels 
casos, serioses dificultats per aplicar com a adob tot el nitrogen que s’hi genera en 
forma de dejeccions. Totes les explotacions ramaderes han de disposar i aplicar un 
pla de gestió de dejeccions ramaderes i portar-ne un llibre de gestió. De la mateixa 
manera, determinades explotacions agrícoles no ramaderes, amb terres a zones 
vulnerables, han de tenir un llibre de gestió de fertilitzants nitrogenats.

Altres fertilitzants orgànics són els fangs de depuradora i el compost de residus 
sòlids urbans. L’aplicació de fangs de depuradora al sòl està legislada i ha de 
complir una sèrie de requisits, com són, entre d’altres, que estiguin estabilitzats, 
és a dir, que estiguin tractats per via biològica, química o tèrmica, de manera que 
se’n redueixi de manera significativa el poder de fermentació i els inconvenients 
sanitaris de la seva utilització, i que no superin determinades concentracions de 
metalls pesants.

El foment de bones pràctiques agràries i el control que es porta a terme sobre 
els productes utilitzats com a adobs s’orienten a contribuir a millorar de manera 
significativa la presència de nitrats i altres possibles contaminants a les aigües i 
als sòls, amb la qual cosa se’n redueix la presència a les aigües de consum i als 
aliments.
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I-027 Control oficial de la higiene de la producció primària agrícola

DARP Aquesta línia de treball té per objecte el control de les explotacions que realitzen 
activitats de producció primària agrícola pel que fa a la higiene i els riscos associats 
a la producció, inclosos els derivats de la utilització de fitosanitaris. També inclou 
el control de les condicions higièniques en la producció de brots i de les llavors 
destinades a la producció de brots.

Les inspeccions consisteixen bàsicament en el control documental, la visita de les 
instal·lacions i la presa de mostres en cas que sigui necessari. Entre els paràmetres 
que cal analitzar destaquen els fitosanitaris, nitrats o micotoxines, així com anàlisis 
microbiològiques, com Salmonella, E. coli verotoxigènic i Listeria monocytogenes 
especialment a establiments productors de brots.

En cas d’incompliments, s’assessora l’agricultor per solucionar les deficiències 
observades i per tal que, si es verifiquen irregularitats, s’adoptin les mesures adients 
per corregir-les o, en cas que sigui necessari, es proposi l’expedient corresponent 
d’acord amb la normativa vigent. 

I-028 Control del sòl agrícola

DARP El sòl és un recurs vital que necessita molt de temps per formar-se i regenerar-se 
però que es pot destruir molt ràpidament. Entre les múltiples funcions de caire 
ambiental, econòmic, social i cultural que desenvolupen els sòls podríem destacar 
les següents: producció de biomassa; emmagatzematge, filtratge i transformació 
d’elements; reservori de biodiversitat; segrest de carboni; font de matèries primeres; 
entorn físic i cultural per a l’activitat humana; patrimoni geològic i arqueològic, etc. 
Per tot això en resulta imprescindible la conservació.

L’activitat agrícola està íntimament lligada al sòl: labors preparatòries de sembra/
plantació, fertilització, esmenes, tractaments fitosanitaris, etc. En aquest sentit, 
les pràctiques agrícoles modifiquen contínuament les seves propietats físiques, 
químiques i biològiques.

Existeixen diverses normes orientades a la protecció d’aquest recurs. El DAR té 
encomanat el control del seu compliment així com l’elaboració de l’inventari i el 
control dels sòls, el seguiment i l’avaluació de la seva fertilitat i la supervisió del 
compliment de la normativa sobre fertilitzants. En aquest sentit, al llarg dels anys 
el Departament realitza mostrejos arreu de Catalunya principalment amb fins 
cartogràfics i agronòmics. En tot cas, estan orientats al coneixement i la preservació 
d’aquest recurs tan valuós pràcticament no renovable a escala humana, que també 
té una forta relació amb la seguretat dels productes de la cadena alimentària, 
especialment en la fase primària.
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I-029 Control d’aigües de regatge

ACA

DARP

ASP-P

L’activitat agrària, com la resta d’activitat humana, té el repte de desenvolupar-
se tenint en compte el medi ambient. Les explotacions agràries, especialment 
les intensives, proveeixen d’aliments en quantitat i qualitat suficients, i amb una 
seguretat alimentària elevada, i ho han de fer mitjançant unes bones pràctiques 
agràries. Per tal que els agricultors i ramaders adoptin les bones pràctiques agràries 
és necessària la seva sensibilització i el seu accés a informació i formació adients. 
També cal la implicació dels tècnics que assessoren els agricultors i ramaders, que 
són un dels grups clau implicats en la bona gestió de les explotacions. 

El control de les aigües de reg és una responsabilitat de caràcter transversal en què 
estan implicats diferents organismes, com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o els 
departaments competents en matèria d’agricultura i salut, ja que té implicacions de 
caire mediambiental, agrari i de salut pública. Al control de les fonts de contaminació 
i dels paràmetres de qualitat de les aigües superficials i subterrànies portats a 
terme des de l’ACA, s’afegeixen els controls del Departament d’Agricultura, que 
té en compte aspectes com els efectes sanitaris, els efectes agronòmics sobre els 
cultius i els efectes sobre el sòl que a llarg termini podrien tenir efectes sobre la 
salut, com per exemple l’acumulació al sòl de metalls pesants. 

Cal fer menció especial al control que es realitza sobre la reutilització de les aigües 
residuals. En aquest cas, el Departament de Salut té un paper rellevant en el 
procediment d’autorització quan les aigües regenerades es destinen a usos que 
poden tenir repercussions a la salut pública.
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I-030 Foment de bones pràctiques agràries 

DARP L’agricultura intensiva, capaç de proveir aliments en quantitat i qualitat suficients 
i que permet gaudir d’una seguretat alimentària elevada, té davant el repte 
d’aconseguir també una bona qualitat ambiental. Per això cal que tot el sector 
segueixi bones pràctiques agràries. Per tal que els agricultors i ramaders adoptin 
les bones pràctiques agràries és necessària la seva sensibilització i el seu accés a 
informació i formació adients. També cal la implicació dels tècnics que assessoren 
els agricultors i ramaders, que són un dels grups clau implicats en la resolució de 
qualsevol problema que pugui existir.

S’elaboren i executen estratègies de divulgació de les bones pràctiques agràries, 
especialment en l’àmbit de la fertilització i també en els àmbits de la higiene i de 
l’ús de productes fitosanitaris. Aquestes estratègies es concreten en una sèrie 
d’objectius com ara l’adopció, per part del sector, d’un codi de bones pràctiques 
agràries; assegurar una gestió correcta de les dejeccions ramaderes (purins, fems, 
gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats (dejeccions ramaderes, 
composts, fertilitzants minerals nitrogenats, etc.) per tal d’evitar la contaminació 
de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries, i optimitzar la fertilització 
nitrogenada dels sòls a partir dels millors coneixements sobre la resposta dels 
cultius a la fertilització.
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I-031 Registre i inspecció periòdica d’equips d’aplicació de fitosanitaris

DARP La inspecció dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) està regulada 
per la normativa de la Unió Europea que estableix un marc d’actuació comunitari 
per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides. Abans de procedir a la seva 
inspecció periòdica, els EAPF han d’estar registrats al Registre oficial de maquinària 
agrícola (ROMA), d’acord amb la normativa vigent.

L’objectiu de la inspecció periòdica dels EAPF és avaluar l’estat i funcionament 
de l’equip d’aplicació de fitosanitaris per aconseguir una aplicació correcta en els 
conreus agrícoles. Amb la inspecció es vol assegurar que l’equip de tractaments 
fitosanitaris, com a màquina agrícola, compleix tota la normativa de seguretat 
envers l’operador i terceres persones, i la normativa mediambiental i de seguretat 
alimentària a fi i efecte de protegir tant l’aplicador com l’entorn agrícola i els 
aliments produïts.

Les inspeccions les duen a terme les Estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips 
d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF), prèviament autoritzades pels òrgans oficials 
competents.
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I-032 Control i eradicació de plagues vegetals

DARP Una de les principals tasques que realitza el Servei de Sanitat Vegetal del 
Departament d’Agricultura és la vigilància i el seguiment de les plagues. Es duen 
a terme accions encaminades a evitar la introducció i propagació de plagues 
de quarantena; a lluitar de manera col·lectiva contra determinades plagues; a 
implementar tècniques de lluita no químiques alternatives a l’ús de plaguicides; 
a millorar l’ús de productes fitosanitaris, herbicides i fitoreguladors, i a evitar 
tractaments innecessaris, tot fomentant la gestió integrada de plagues, la lluita 
alternativa i l’optimització de l’ús de fitosanitaris en benefici de la reducció de la 
incorporació d’aquestes substàncies a la cadena alimentària. 

Les plagues de quarantena són aquelles que poden tenir importància econòmica 
potencial i que figuren a la llista estatal o de la Unió Europea. La inclusió d’una plaga 
a la llista de quarantena limita la introducció i circulació dels portadors potencials 
per tal de minimitzar-ne el risc d’introducció a les zones lliures. Quan es detecta un 
focus o se sospita que hi ha aquesta possibilitat, l’Administració ho ha de verificar. 
Si es confirma, cal adoptar mesures fitosanitàries per tal d’aconseguir l’eradicació 
de la plaga. L’objectiu és evitar la introducció i la propagació a Catalunya de noves 
plagues especialment perilloses. El seguiment i control permet reduir la incidència 
de les plagues, cosa que a més de comportar beneficis econòmics, suposa una 
reducció de l’ús de fitosanitaris.

Mitjançant la tasca de prospecció es determina la distribució i la incidència de 
les plagues en el territori per poder aplicar les mesures de prevenció i de control 
obligatòries, així com establir noves línies de treball mitjançant diverses tècniques, 
prioritàriament biològiques. El foment de les agrupacions de defensa vegetal, la 
divulgació i recomanació dels mitjans de lluita, les tècniques d’aplicació, diagnosi, 
avaluació, selecció i lluita contra les plagues són claus per donar a conèixer i poder 
combatre millor els agents perjudicials i evitar-ne la propagació de manera més 
efectiva. Amb els avisos fitosanitaris i les fitxes de plagues s’informa i s’assessora 
els agricultors de les tècniques i dels moments òptims per al seu control. 

Quan és necessari es porten a terme campanyes específiques dirigides a lluitar de 
manera col·lectiva contra les plagues de difícil control individual a determinades 
zones. Tots aquests tractaments es porten a terme mitjançant productes de baixa 
perillositat per a les persones, la fauna i la cadena alimentària. Sempre que és 
possible, s’utilitzen tècniques de lluita alternativa, com la utilització de feromones 
i altres atraients mitjançant les tècniques de captura massiva i de confusió sexual 
amb la finalitat de reduir els tractaments químics.
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I-033 Control de la comercialització de fitosanitaris

DARP L’objectiu d’aquest programa és controlar el compliment de la legislació que 
afecta els establiments que fabriquen, emmagatzemen i comercialitzen productes 
fitosanitaris, i controlar i comprovar que els productes fitosanitaris posats al mercat 
estan degudament registrats i compleixen els requeriments de qualitat previstos 
per la legislació. Així doncs, la finalitat és evitar que es posin en circulació productes 
fitosanitaris que no compleixin uns mínims de qualitat, i d’aquesta manera garantir 
l’eficàcia dels tractaments fitosanitaris i la seva seguretat tant per als usuaris com 
per a la cadena alimentària.

Aquest programa comporta el control d’establiments, que han d’estar inscrits al 
Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides; el control del Llibre oficial de 
moviments (LOM), i el control de la qualificació del personal i de les condicions 
d’emmagatzematge de productes. D’altra banda, es porta a terme un control de la 
qualitat dels productes relatiu a la identitat de les substàncies actives, l’etiquetatge 
i l’envasament, la concentració de la substància activa i el control de les propietats 
fisicoquímiques.
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I-034 Control de la utilització de fitosanitaris

DARP Aquesta línia de treball s’orienta a la vigilància i el control de la utilització correcta 
de productes fitosanitaris. Els objectius principals són comprovar que les empreses 
de tractament de productes fitosanitaris estiguin registrades al Registre oficial 
de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària; controlar que les 
persones que efectuen aplicacions tinguin el carnet d’aplicador corresponent; 
controlar el registre de transaccions, els contractes amb usuaris i els tipus de 
tractaments efectuats.

També s’inspeccionen les explotacions agrícoles per tal de comprovar l’ús correcte 
dels productes fitosanitaris mitjançant el control del quadern d’explotació i de 
les aplicacions directes al camp; es porten a terme anàlisis de vegetals, sòls i 
aigües per comprovar la repercussió dels tractaments sobre el medi ambient; es 
vigila i controla que els productes s’emprin d’acord amb allò que estableixen les 
normes vigents, i que no s’utilitzen productes no autoritzats o prohibits. D’altra 
banda, es comprova si es disposa de persona assessora en gestió integrada de 
plagues, obligatori en determinats cultius, i que els aplicadors disposen del carnet 
d’aplicador.

I-035 Vigilància i control de productes fitosanitaris en fruites i verdures

ASP-P

DARP 

Des dels departaments responsables en matèria d’agricultura i salut es porten a 
terme diverses activitats de vigilància de residus de fitosanitaris. També es porten 
a terme accions correctores en els casos en què els vegetals superin el límit màxim 
de residus (LMR) establert a la legislació vigent.

Aquesta línia de treball està associada al Programa coordinat de vigilància de 
residus de la Unió Europea, que té caràcter comunitari i està orientat a recollir 
dades i a disposar d’informació sobre el nivell de residus de plaguicides a 
determinats productes vegetals, prèviament establerts, que formen part important 
o significativa de la dieta dels europeus, amb la finalitat de poder calcular l’exposició 
alimentària de les persones als plaguicides a través de l’alimentació. 
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I-036
Impuls de l’ús sostenible de plaguicides per reducció dels riscos en la salut 
humana i el medi ambient

DARP La Unió Europea ha desenvolupat una estratègia d’ús sostenible dels plaguicides 
per reduir-ne l’impacte en la salut humana i en el medi ambient, així com aconseguir 
una utilització més sostenible dels plaguicides i una reducció global significativa 
dels usos i els riscos. 

A Catalunya existeix un pla d’acció que s’orienta a aconseguir un ús sostenible dels 
productes fitosanitaris, la reducció dels riscos i els efectes de l’ús dels productes 
fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient mitjançant el foment de la 
gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius, com ara els 
mètodes no químics per reduir, en la mesura del possible, la dependència de l’ús 
de plaguicides. 

Aquesta línia de treball inclou la comercialització, la utilització i l’ús racional i 
sostenible dels productes fitosanitaris, i s’aplica a totes les activitats fitosanitàries, 
tant en l’àmbit agrari com en la producció forestal, i en àmbits professionals diferents: 
distribució comercial, empreses de servei, assessors i usuaris professionals.

També s’ha de destacar l’important impuls a les tècniques alternatives a la lluita 
química, a les quals es dóna suport amb els ajuts agroambientals del PDR 2014/2020. 
Aquestes tècniques estan aconseguint eliminar els tractaments aeris tradicionals 
en determinades plagues i reduir un gran nombre de tractaments químics.
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I-037 Formació i informació d’aplicadors de productes fitosanitaris i plaguicides

DARP Informar l’agricultor de les noves plagues i dels productes fitosanitaris que es poden 
utilitzar és una activitat bàsica per promoure l’ús adequat i eficient de productes 
fitosanitaris. Amb aquests objectius es fan servir diferents tècniques de divulgació 
d’informació entre les quals s’han de destacar les següents:

 ― Fitxes de plagues. Cada fitxa presenta la descripció de la plaga i les espècies 
d’interès agrícola a què pot afectar, així com apartats específics destinats a 
aprofundir en la biologia de la plaga, els símptomes, els danys que provoca i 
les mesures més adients per controlar-la. 

 ― Fulls informatius fitosanitaris. En aquests fulls es descriuen les tècniques més 
adients per controlar els principals organismes nocius que afecten els vegetals.

A diferència de les fitxes de plagues, que donen informació general sobre les 
principals plagues i que no varien en el temps, els fulls fitosanitaris es renoven de 
manera periòdica i donen informació actualitzada sobre les darreres tècniques de 
control. 

Totes aquestes publicacions, editades pel Servei de Sanitat Vegetal, complementen 
la informació que es dóna en els avisos fitosanitaris mensuals.
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I-038 Sistema d’avisos fitosanitaris

DARP Es tracta d’una activitat que té com a objectiu informar i assessorar els agricultors 
sobre les tècniques i els moments més adients per controlar les plagues, i 
desenvolupar programes de lluita integrada per evitar així tractaments innecessaris, 
de manera que es minimitzi l’ús de fitosanitaris en benefici de la cadena alimentària 
i del medi ambient. 

Els serveis tècnics de sanitat animal elaboren els avisos a partir del seguiment de 
les plagues i malalties, dades meteorològiques i dades de camp de manera que 
es pot fer una projecció de l’evolució de les plagues i trobar els moments i les 
tècniques més adients per a l’aplicació dels tractaments de manera que tinguin la 
màxima eficàcia i eficiència. 

Els agricultors de Catalunya es poden informar amb rapidesa de l’evolució de 
les plagues i malalties susceptibles d’afectar els seus cultius mitjançant avisos 
mensuals, 7 contestadors telefònics automàtics, per correu electrònic i missatges 
SMS. Per a un assessorament més individualitzat, l’agricultor pot integrar-se en una 
agrupació de defensa vegetal (ADV). 

I-039 Suport a l’activitat de les agrupacions de defensa vegetal

DARP Aquesta activitat té per objectiu fomentar la creació d’agrupacions d’agricultors 
per a la lluita en comú contra les plagues i desenvolupar programes de control i 
prevenció alternatius als sistemes convencionals. 

Una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) és una associació d’agricultors per lluitar de 
manera col·lectiva contra les plagues i malalties, i per fomentar la gestió integrada 
de plagues, crear xarxes de seguiment de plagues i realitzar actuacions massives 
de lluita. Tot això en col·laboració amb les administracions públiques. Anualment 
estableixen un programa d’actuació d’acord amb les directrius tècniques del Servei 
de Sanitat Vegetal.

Les ADV s’inscriuen en un registre que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal. Les 
ADV reben subvencions del DARP com a ajut per a la contractació de tècnics i 
realització d’actuacions específiques o proposades per l’Administració. Les ADV 
han col·laborat amb les estacions d’avisos, així com en la prospecció, el seguiment 
i la lluita coordinada contra plagues.
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I-040
Vigilància i control de la producció, comercialització i aplicació de 
medicaments d’ús veterinari en animals productors d’aliments

DARP La producció, distribució i utilització de medicaments d’ús veterinari en condicions 
adequades constitueix un element clau per minimitzar la presència de residus 
medicamentosos en els aliments destinats als consumidors. Aquesta intervenció 
té com a propòsit vetllar perquè els medicaments d’ús veterinari posats al mercat 
estiguin degudament autoritzats i registrats, compleixen els requeriments de 
qualitat i etiquetatge previstos per la legislació, i s’utilitzin seguint els requisits 
establerts a la normativa vigent. 

Tota substància activa destinada a formar part dels medicaments d’ús en animals 
productors d’aliments ha de seguir un procediment d’autorització i de fixació dels 
límits màxims de residus acceptats com a innocus en els productes finals. Aquest 
procediment d’avaluació científica és responsabilitat de l’Agència Europea per a 
l’Avaluació de Medicaments, amb participació de la Comissió Europea i dels estats 
membres. 

A partir d’aquests principis actius s’elaboren els medicaments d’ús veterinari. Cada 
medicament, pel que fa a la composició, presentació i altres característiques, se 
sotmet a un comitè estatal d’avaluació a fi de poder-lo autoritzar i inscriure al 
Registre estatal d’especialitats farmacèutiques d’ús veterinari. Cap medicament d’ús 
veterinari no es pot posar al mercat si no disposa de les autoritzacions necessàries i 
està inscrit al registre oficial corresponent. 

Tota la cadena de producció, distribució i dispensació de medicaments veterinaris 
està sotmesa a registre i control. Els laboratoris que fabriquen medicaments 
veterinaris estan autoritzats i registrats per agències estatals de medicaments. 
Els establiments que distribueixen i dispensen medicaments d’ús exclusivament 
veterinari estan autoritzats pel Departament d’Agricultura, mentre que els 
establiments que distribueixen i dispensen medicaments d’ús humà i d’ús veterinari 
estan autoritzats pel Departament de Salut.
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I-040
Vigilància i control de la producció, comercialització i aplicació de 
medicaments d’ús veterinari en animals productors d’aliments

DARP Els tècnics proposats com a responsables dels serveis farmacèutics dels centres de 
distribució i dispensació de medicaments veterinaris també han d’estar autoritzats 
i, en cas que siguin responsables de més d’un centre de dispensació, també s’ha 
d’autoritzar un pla de treball.

L’aplicació d’aquests medicaments en animals productors d’aliments també està 
subjecta a normes estrictes: prescripció veterinària preceptiva, identificació dels 
animals tractats, control de dosificació, temps d’espera i registre de la informació 
corresponent a cada tractament aplicat.

Tots aquests aspectes són objecte de vigilància i control per part dels departaments 
competents en matèria de ramaderia i salut.
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I-041 Gestió d’alertes de medicaments d’ús veterinari.

DARP L’objectiu principal d’una alerta és protegir la salut dels animals, de les persones 
o del medi ambient quan es detecta un possible risc per defecte o alteració de la 
qualitat o seguretat d’un medicament veterinari, o quan es detecta la posada al 
mercat de medicaments veterinaris no autoritzats. Aquestes alertes poden ser de 
qualitat, de seguretat o de comercialització.

D’acord amb allò que disposa la normativa vigent per la qual es regulen els 
medicaments veterinaris, les autoritats poden adoptar les mesures cautelars que 
creguin convenients com a conseqüència de les inspeccions realitzades quan, des 
del punt de vista de la farmacovigilància veterinària, es detecti un possible risc. 
Les mesures cautelars que es duen a terme en aquests casos són: la retirada del 
mercat i la prohibició d’utilització dels medicaments veterinaris corresponents; la 
suspensió d’activitats; la publicitat i la clausura provisional d’establiments, centres 
o serveis; la suspensió de l’elaboració, prescripció, dispensació i subministrament 
de productes. 

Des de les administracions públiques responsables es valora tota la informació 
obtinguda i s’ordena l’alerta i les mesures cautelars adients en cada cas. A partir 
d’aquest moment es posa en marxa un mecanisme de notificació ràpida a diferents 
associacions, al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i a tots els centres de 
distribució i dispensació de medicaments d’ús veterinari autoritzats perquè actuïn 
en conseqüència segons les mesures cautelars establertes. També es realitzen 
controls, tant als laboratoris que elaboren medicaments veterinaris com als 
centres de distribució i dispensació de medicaments, a fi de verificar que l’alerta 
s’ha gestionat correctament i que s’han retirat del mercat els lots de productes 
afectats de manera efectiva. 
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I-042 Autorització i registre d’establiments d’alimentació animal i SANDACH

DARP Amb la finalitat d’adequar les activitats relacionades amb l’alimentació animal 
als requeriments definits per la Unió Europea, els establiments que fabriquin, 
comercialitzin i transportin productes per a l’alimentació animal han de complir 
tot un conjunt de normes de seguretat i de traçabilitat, així com les condicions de 
registre i l’autorització dels establiments. 

El Decret 81/2012 crea i regula a Catalunya el Registre d’establiments d’alimentació 
animal i SANDACH. La normativa defineix pinso com qualsevol substància o 
producte, inclosos els additius, destinat a l’alimentació per via oral dels animals, 
tant si ha estat transformat totalment o parcialment com si no. També regula el 
registre dels operadors o empreses de pinsos, els quals han de sol·licitar a l’autoritat 
competent la inscripció de tots els establiments que estiguin a càrrec seu i han de 
notificar qualsevol modificació significativa de les seves activitats. 

A més, els fabricants han de comunicar al Departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia les dades anuals de producció. 

Tot aquest conjunt de mesures permeten millorar l’eficiència dels programes de 
vigilància i control oficial en matèria d’alimentació animal.
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I-043 Vigilància i control d’establiments productors de pinsos

DARP Aquesta línia de treball té per objectiu controlar l’activitat de les empreses fabricants 
i intermediàries de pinso, incloses les explotacions ramaderes que desenvolupen 
l’activitat per a consum de les necessitats de la ramaderia pròpia, a fi de comprovar 
la qualitat i la seguretat dels productes.

Així mateix, els establiments o intermediaris que es dediquin a elaborar, fabricar, 
importar, exportar, distribuir, transportar o comercialitzar els productes per a 
l’alimentació animal han de comunicar l’activitat que realitzen per a la inscripció al 
registre i, depenent del producte de què es tracti, requeriran d’autorització prèvia 
a l’exercici de l’activitat.

Hi ha un pla de controls d’alimentació animal que inclou inspeccions a operadors, 
establiments i explotacions ramaderes. Dins d’aquest pla s’inclou la comprovació 
de requisits de tots aquests tipus d’operador i la presa de mostres i comprovació de 
l’etiquetatge.A partir de les mostres obtingudes, s’analitzen bàsicament la presència 
de substàncies indesitjables i prohibides, la càrrega microbiana, els components 
d’origen animal, els OGM i l’adequació de l’etiquetatge a la composició real.A 
banda, a Catalunya s’aplica un control elevat de les matèries primeres per part del 
mateix sector a través de l’Associació per a la Promoció i el Control de la Qualitat de 
les Primeres Matèries (QUALIMAC), que controla les matèries primeres procedents 
principalment de països tercers, fet que indica l’elevat grau de professionalitat i 
conscienciació del sector i l’aplicació efectiva de sistemes d’autocontrol en la fase 
primària, que és una de les bases del nostre model de seguretat de la cadena 
alimentària. 
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I-044 Gestió d’alertes en alimentació animal

DARP L’objectiu principal de les xarxes d’alerta alimentària és evitar l’arribada al consum 
animal de pinsos que puguin suposar un risc greu, directe o indirecte, per a la salut 
humana, la sanitat animal o el medi ambient. A la Unió Europea hi ha un sistema 
d’alerta ràpida que es va crear per comunicar els riscos directes o indirectes per 
a la salut i la seguretat dels consumidors. A partir de l’aprovació del Reglament 
(CE) 178/2002, es va establir un sistema d’alerta ràpida específica per a productes 
alimentaris que també inclou els pinsos. Aquest sistema europeu es coneix amb el 
nom de RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) i inclou els estats membres 
de la Unió, així com els països de l’Espai Europeu de Lliure Comerç (EEA-EFTA). Els 
països tercers no formen part formal d’aquesta xarxa, tanmateix, la Comissió du 
a terme accions de comunicació als països que puguin estar afectats en origen 
o destinació dels productes, de manera que les autoritats puguin adoptar les 
mesures necessàries. 

Les alertes es donen quan el producte ja està en circulació i tenen com a objectiu 
impedir que qualsevol pinso que suposi un risc pugui arribar al consum animal, 
raó per la qual requereixen la intervenció immediata per part de les autoritats 
competents. També hi ha intercanvis d’informació i notícies (no alertes) quan no es 
requereix una actuació immediata per part de les autoritats. 
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I-045
Vigilància i control de subproductes animals no destinats al consum humà 
(SANDACH)

ARC

DARP

ASP-P 

Es consideren subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) els 
cossos sencers d’animals o parts d’aquests, així com els seus productes derivats 
que no són aptes per al consum humà. Segons el risc que suposin es classifiquen 
en una de les tres categories següents:

 ― Categoria 1 (risc elevat): poden contenir patògens, residus o contaminats que 
requereixen una gestió específica i destinacions molt concretes orientades a la 
seva destrucció o eliminació. 

 ― Categoria 2 (risc mitjà): poden contenir determinats patògens o residus de 
medicaments o contaminants que, per les seves característiques, es poden 
valoritzar mitjançant el compostatge, la fabricació de fertilitzants i correctors 
del sòl o la producció de biogàs. 

 ― Categoria 3 (risc baix): procedeixen d’animals que han superat una inspecció 
veterinària i es poden utilitzar per fabricar aliments per a animals de 
companyia, com a matèries primeres en alimentació animal i en productes 
tècnics (cosmètics i medicaments). 

Les explotacions ramaderes, piscifactories, escorxadors i altres instal·lacions 
de la indústria alimentària, els majoristes i minoristes d’alimentació, la pesca i 
l’aqüicultura poden generar SANDACH. 

Les administracions públiques realitzen controls oficials en aquestes empreses per 
tal de comprovar la gestió correcta dels SANDACH i així assegurar que els materials 
que puguin suposar un risc no entren a la cadena alimentària. El Departament 
responsable en matèria d’agricultura i ramaderia té les competències de vigilància 
i control de la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la manipulació, la 
transformació, la utilització i l’eliminació de materials de la categoria 3 i dels 
productes transformats que se’n derivin. L’Agència de Residus de Catalunya és la 
responsable de l’autorització, el registre, la inspecció i el control de la recollida, 
el transport, l’emmagatzematge, la manipulació, la transformació, la utilització i 
l’eliminació de materials de les categories 1 i 2. 
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I-046 Registre d’explotacions ramaderes

DARP La normativa de regulació i ordenació de les explotacions ramaderes estableix 
l’obligació de disposar d’un Registre general d’explotacions ramaderes que s’estén 
a les explotacions ramaderes d’animals de producció que es criïn o es mantinguin 
amb finalitat productiva, així com a les instal·lacions de recollida, emmagatzematge 
i distribució de material genètic d’animals de producció, als operadors comercials 
amb instal·lacions o sense, a les instal·lacions de concentració d’animals, a les 
pastures, a les instal·lacions per a la pràctica eqüestre, a les instal·lacions d’èquids 
d’oci i a les empreses integradores. 

Les explotacions es divideixen en diferents subexplotacions per cada espècie 
present, i es classifiquen zootècnicament en funció de la seva finalitat productiva. 
Les activitats més destacades en aquest àmbit són l’autorització i registre de les 
explotacions ramaderes, la verificació de la correcció de les dades i el compliment de 
les condicions d’autorització de les explotacions i el manteniment de l’actualització 
de la base de dades del registre. Al Registre general d’explotacions ramaderes 
consten informatitzades, entre d’altres, dades amb informació sobre la localització 
geogràfica (coordenades), la qualificació sanitària, la capacitat i el cens, etc.
 
El Registre d’explotacions ramaderes té com a objectius:

 ― Conèixer de manera exhaustiva cadascun dels sectors ramaders: nombre 
total d’explotacions, distribució territorial, classificació per tipus de producció, 
situació estructural, capacitat productiva, etc. 

 ― Promoure la seva millora mitjançant l’aplicació d’uns requisits mínims que 
ha de complir cada tipus d’explotació (sanitaris, d’higiene, de benestar 
animal, mediambientals) i, en conseqüència, promoure la millora tant de la 
competitivitat com de la sanitat de les explotacions, tot sense perjudici d’assolir 
un alt grau de sostenibilitat mediambiental.

 ― Disposar d’informació actualitzada per a l’aplicació de tot tipus de programes 
de control i d’alerta en matèria de sanitat animal i de productes zoosanitaris, 
entre d’altres.
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I-046 Registre d’explotacions ramaderes

DARP La inscripció al Registre per a l’inici de l’activitat ramadera o per a la modificació de 
les dades registrals es pot fer per dos tipus de procediments en funció de l’activitat 
i tipus d’explotació ramadera: autorització i/o comunicació:

 Estan subjectes al procediment d’autorització previ al començament de l’activitat 
ramadera:

 ― Les explotacions ramaderes (diferents de les explotacions de petita capacitat i 
d’autoconsum) de les espècies porcina, bovina, ovina, caprina, equina, avícola, 
cunícola, apícola, pelleteres i cinegètiques de caça major. 

 ― Les explotacions ramaderes amb altres espècies animals que es criïn o es 
mantinguin per a la producció d’aliments o productes d’origen animal per al 
consum humà.

 ― Les explotacions especials: instal·lacions de concentració d’animals (a excepció 
dels operadors comercials sense instal·lacions d’allotjament d’animals), 
centres de recollida de material genètic, instal·lacions per a l’ensinistrament i 
la pràctica eqüestre i les instal·lacions d’èquids d’oci.

 
Estan subjectes al procediment de comunicació per inici de l’activitat:

 ― Les explotacions de petita capacitat i d’autoconsum
 ― Els centres que únicament emmagatzemen material genètic
 ― Les pastures

La normativa de regulació i ordenació de les explotacions ramaderes també 
estableix l’obligació de disposar d’un directori d’operadors en el sector de la 
ramaderia, al qual s’han d’inscriure els operadors comercials de bestiar que no 
disposin d’instal·lacions d’allotjament d’animals, els distribuïdors de material 
genètic, les empreses integradores i les associacions de ramaders, organitzacions 
de cria i empreses privades de reproductors porcins híbrids, que, previ a l’inici de 
l’activitat, ho han de comunicar a l’oficina comarcal del departament competent en 
matèria de ramaderia per a la seva inscripció al directori.
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I-047 Vigilància i control d’explotacions ramaderes

DARP El Programa de Control Oficial de la Higiene de la Producció Primària Ramadera 
és l’instrument de control en la matèria d’acord amb les especificacions dels 
reglaments comunitaris. Aquest programa té l’objectiu de garantir la higiene 
mitjançant els controls relatius a la verificació del compliment de les disposicions 
generals d’higiene, els registres d’explotació, la informació de la cadena alimentària 
i els requisits específics de sanitat animal.

El control oficial es focalitza especialment en instal·lacions, introducció i moviments 
d’animals, alimentació animal, aigua de consum animal, medicaments d’ús 
veterinari, mecanismes de gestió de l’explotació, preparació dels animals per al 
sacrifici, emmagatzematge i ús de productes perillosos, i mesures de control de la 
traçabilitat i de la gestió dels registres d’explotació. 

En cas d’incompliments, s’assessora el ramader per solucionar les deficiències 
observades i perquè, si es verifiquen irregularitats, s’adoptin les mesures adients 
per corregir-les o, en cas que sigui necessari, es proposi l’expedient corresponent 
d’acord amb la normativa vigent. 
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I-048 Vigilància i control de la identificació, registre i moviments d’animals

DARP

ASP-P

Els sistemes d’identificació animal permeten seguir el rastre d’un animal al llarg de 
tota la seva vida, des del seu naixement fins a la seva mort, i són la peça clau per 
aconseguir la traçabilitat dels productes alimentaris d’origen animal. Tots els animals 
de les espècies bovina, ovina, cabruna i equina s’han d’identificar individualment 
amb diferents sistemes segons l’espècie (doble cròtal auricular als bovins, doble 
cròtal auricular i bol ruminal al bestiar oví i cabrum, transponedor injectable als 
èquids), i han de disposar de documentació d’identificació i constar registrats a 
bases de dades d’identificació animal informatitzades i actualitzades. Els animals 
de l’espècie porcina, l’oví i cabrum d’engreix, les aus i els conills s’identifiquen per 
lots i sempre abans d’abandonar l’explotació d’origen.

D’altra banda, tots els moviments de bestiar han d’anar emparats amb la preceptiva 
documentació sanitària de trasllat que acredita l’estat sanitari de l’explotació d’origen 
i la de destinació. Per al trasllat de bestiar dins l’àmbit territorial de Catalunya amb 
destinació engreix i escorxador, i quan les circumstàncies epizootiològiques ho 
permeten i la qualificació sanitària de l’explotació és adient, els ramaders disposen 
de la documentació sanitària que emplenen ells mateixos. D’altra banda, per al 
trasllat d’animals destinats a la reproducció i per a moviments a fora de Catalunya 
és necessària l’emissió, per part dels serveis veterinaris oficials, d’un certificat 
sanitari de moviment. 

Tota la informació que consta als diferents documents que acompanyen els animals 
s’introdueix al sistema de traçabilitat del DARP, que al seu torn ho comunica a 
la base de dades del MAGRAMA. En els moviments intracomunitaris s’utilitza 
el sistema TRACES (Trade Control and Expert System). Es tracta d’un sistema 
informàtic que permet l’intercanvi d’informació entre les autoritats veterinàries, 
mitjançant el qual els veterinaris emeten els certificats sanitaris d’intercanvi i es 
comuniquen tots els moviments d’animals i d’aquells productes d’origen animal 
que, per la seva naturalesa o procedència, la Unió Europea considera necessari que 
es notifiquin. Quan es realitza una tramesa de bestiar o de determinats productes 
d’origen animal cap a un altre estat, els serveis veterinaris oficials de l’oficina 
comarcal d’origen, una vegada ja s’ha fet la inspecció dels animals, introdueixen 
les dades al TRACES, emeten el certificat sanitari i envien un missatge a l’autoritat 
competent de la destinació dels animals. 
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I-048 Vigilància i control de la identificació, registre i moviments d’animals

DARP

ASP-P

Gràcies a aquesta comunicació, es té coneixement de l’arribada d’aquests animals 
i es pot procedir a visitar la granja per tal de comprovar l’estat sanitari dels animals 
i la documentació d’acompanyament i, si és necessari, realitzar una presa de 
mostres i constatar, al laboratori, que els animals compleixen els requisits sanitaris 
establerts a la normativa europea.
 
D’altra banda, l’activitat de transport i comercialització de bestiar es considera un 
punt crític de control en la cadena de producció, ja que suposa un risc de difusió 
de malalties animals. Aquesta circumstància, juntament amb les normes de 
benestar animal, planteja la necessitat que els operadors i transportistes implicats 
compleixin unes condicions específiques i una intensificació dels controls sobre 
les activitats de moviments de bestiar. Amb aquestes finalitats, també existeix un 
Registre oficial de transportistes i de mitjans de transport on han d’estar registrats 
tots els operadors que desenvolupin aquesta activitat.
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I-049 Vigilància i control de residus de medicaments en explotacions ramaderes

DARP

ASP-P

El Pla d’investigació de residus a les explotacions ramaderes és un programa de 
vigilància i control oficial basat en la presa i anàlisi de mostres d’aigua, pinso, orina, 
palla i pèl que es recullen a les explotacions ramaderes per verificar l’ús correcte de 
medicaments veterinaris i investigar la possible utilització de substàncies il·legals.

La normativa vigent estableix les mesures de control i el pla d’investigació de 
les substàncies, o dels seus metabòlits, que poden ser administrats als animals, 
per ser detectats en qualsevol fase: tant en l’elaboració d’aquestes substàncies 
com en l’obtenció o transformació dels productes d’origen animal. Així mateix, 
estableix que la vigilància dels residus i substàncies es podrà realitzar en tota la 
cadena de producció dels animals i dels productes d’origen animal: als animals 
vius, als seus excrements i líquids biològics, a qualsevol òrgan o teixit animal, a 
productes d’origen animal o a pinsos i aigua. Per aquest motiu, una part del Pla 
d’investigació de residus s’executa en la fase primària de la cadena alimentària i en 
la fase de transformació i distribució. El mostratge d’animals vius, d’aliments per als 
animals i de l’aigua el duen a terme els Serveis Veterinaris Oficials del Departament 
d’Agricultura DARP (fase primària). El mostratge dels productes d’origen animal 
per al consum humà, el fan els Serveis Veterinaris Oficials del Departament de 
Salut (fase de transformació i distribució). Més de 10.000 mostres s’analitzen 
anualment en laboratoris oficials amb uns resultats conformes en més del 99% 
dels casos els darrers anys. En els casos de no-conformitat es prenen les mesures 
administratives o penals corresponents sobre els responsables així com mesures 
sobre els productes afectats.
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I-050
Vigilància i control de les condicions higièniques i sanitàries de la producció 
primària de la llet 

DARP

ASP-P

El Programa de control i avaluació de les condicions higièniques i sanitàries de la 
producció primària de la llet estableix el conjunt d’actuacions precises per exigir 
al sector productor i industrial d’aquest àmbit l’obtenció de la màxima qualitat de 
la llet destinada a consum humà, d’acord amb les millors tècniques productives 
possibles. També estableix el procediment que facilita la comprovació que la llet 
comercialitzada a Catalunya compleix els requisits de la normativa vigent.

Aquesta activitat està orientada a detectar els possibles incompliments en matèria 
de producció de la llet realitzant les comprovacions oportunes en cada fase de 
la producció des de l’explotació al moll de descàrrega del comprador de llet o de 
l’industrial. Es porten a terme actuacions coordinades entre els diferents agents 
del control i es comprova que els productors i operadors del sector realitzen els 
controls obligatoris, tenen un sistema eficaç de control i una resposta ràpida 
davant dels problemes que es detectin.

Els controls estan orientats a la investigació de la presència d’inhibidors, gèrmens i 
cèl·lules somàtiques a la llet produïda a les explotacions. A més, a totes les cisternes, 
quan arriben a la central de recollida, el comprador pren una mostra de la llet crua 
transportada, que s’analitza immediatament amb un kit de detecció d’antibiòtics 
abans de la descàrrega. Si aquest kit comercial detecta residus d’antibiòtics s’obre 
una investigació amb l’objectiu d’esbrinar-ne el motiu i de posar en marxa les 
mesures oportunes per esmenar-lo.

Es disposa de la base de dades d’identificació del sector lleter, que constitueix el 
registre de tots els operadors i contenidors del sector. Aquestes dades es traslladen 
a la base de dades LETRAQ (Llet, Traçabilitat, Qualitat), que és l’eina per a la gestió 
de la traçabilitat i la qualitat en el sector lacti. Tots els laboratoris de control 
comuniquen a la base de dades LETRAQ els resultats de les anàlisis de les mostres 
de control preses a les explotacions pels operadors lactis, per a la determinació 
dels paràmetres de cèl·lules somàtiques, bacteriologia i presència d’inhibidors, així 
com els resultats de les mostres de cisternes de transport relatives a la presència 
d’inhibidors. A més, aquest sistema genera alertes per comunicar incompliments 
en cèl·lules somàtiques i bacteriologia, associats a l’explotació ramadera que n’és 
responsable, i els resultats positius a la prova d’inhibidors. En els casos necessaris 
es prohibeix la comercialització de la llet de totes les explotacions on s’han detectat 
incompliments greus fins que se’n comprova la correcció. 
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I-051
Suport a l’aplicació de les mesures de bioseguretat en explotacions
i transport d’animals

DARP El concepte de bioseguretat fa referència al conjunt de mesures sanitàries de 
maneig, disseny i formació aplicades per evitar l’entrada d’agents infecciosos en 
les explotacions ramaderes o per minimitzar-ne la difusió. Actualment es coneixen 
força bé quins són els punts crítics de les explotacions ramaderes i com aquests 
punts afavoreixen l’entrada i la disseminació de les malalties infeccioses. Per 
avaluar el nivell de bioseguretat cal conèixer la localització de l’explotació (un dels 
factors més importants que cal tenir en compte), l’estatus sanitari de la zona, la 
densitat ramadera, la distància entre explotacions, el tipus d’explotacions més 
properes, l’existència d’abocadors propers o de plantes de tractament de residus 
que puguin afavorir l’augment de rosegadors i d’ocells, la presència de carreteres 
o de camins propers, la freqüència de pas de camions de bestiar o matèries que 
poden augmentar el risc de contagi, així com les característiques climàtiques, 
hidrològiques i topogràfiques de la zona on s’ubica l’explotació. 

Les mesures de bioseguretat afecten el disseny de l’explotació: restricció i control 
d’accessos, vestuaris, barreres físiques per evitar l’entrada d’ocells, mosques, 
animals domèstics, rates, entre d’altres, així com el seu funcionament: programa 
sanitari amb controls veterinaris, vacunacions, controls serològics, verificació de 
l’estatus sanitari dels animals que ingressen a l’explotació, formació continuada del 
personal, desinfecció de calçat i roba abans d’entrar a l’explotació i programes de 
neteja i desinfecció. 

Des del Departament d’Agricultura es porten a terme accions orientades a 
promoure i donar suport a l’aplicació de mesures de bioseguretat amb activitats de 
formació, edició de materials i assessorament.

Des de l’any 2015 s’aplica el Pla de bioseguretat a les explotacions porcines, en 
el marc del qual els veterinaris de les ADS realitzen una enquesta per valorar el 
nivell de bioseguretat de totes les explotacions porcines catalanes i assessoren els 
ramaders per implementar millores estructurals i de funcionament que permetin 
augmentar el nivell de bioseguretat de les granges.



Pla de seguretat alimentària de Catalunya, 2017-2021

Pàgina Intervencions156

Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Vigilància i control en la fase primària 

Sanitat animal

I-052
Vigilància, lluita i eradicació de malalties animals transmissibles 
per via alimentària

DARP

ASP-P 

El Departament d’Agricultura, d’acord amb la normativa europea i estatal, i en 
col·laboració amb els sectors ramaders, implementa programes que tenen per 
objecte la vigilància, la lluita, el control i/o l’eradicació de malalties animals. Les 
actuacions que es porten a terme en el marc d’aquests programes inclouen 
proves diagnòstiques als animals, profilaxi vacunal, sacrifici obligatori dels animals 
afectats, eliminació dels cadàvers i restricció de moviments, en funció de la malaltia 
i de l’objectiu final del programa.

Davant la possible aparició de malalties animals cal disposar de plans d’actuació 
predefinits que permetin exercir accions de vigilància i prevenció, així com l’actuació 
eficaç i amb celeritat en cas d’aparició d’un focus, de manera que s’elimini com més 
aviat millor, i així disminueixi l’impacte de la malaltia a la cabana ramadera. Aquests 
plans existeixen per a les malalties de declaració obligatòria amb un alt risc de 
difusió i es redacten d’acord amb la normativa comunitària corresponent. 
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Vigilància i control en la fase primària 

Sanitat animal

I-052
Vigilància, lluita i eradicació de malalties animals transmissibles 
per via alimentària

DARP

ASP-P 

En la lluita contra les malalties dels animals es defineixen quatre tipus d’actuacions: 

 ― Programes de prevenció: inclouen mesures específiques en funció de 
l’epidemiologia de la malaltia i mesures de caire transversal, com ara les 
mesures de bioseguretat, la declaració i investigació de sospites, el control de 
moviments i la formació de personal.

 ― Programes de vigilància: consisteixen en la presa de mostres aleatòria entre els 
animals susceptibles de patir la malaltia, visites clíniques a les explotacions per 
tal de poder detectar la presència d’animals malalts, o el seguiment i recerca 
del vector de la malaltia en els casos que sigui necessari. 

 ― Plans d’alerta: s’apliquen quan s’han declarat casos en altres països i existeix risc 
per al bestiar de Catalunya. Consisteix en la revisió i control de moviments de 
partides d’animals procedents de territoris amb possible afectació; informació 
i divulgació immediata i continuada a tots els sectors implicats; intensificació 
de les mesures del programa de vigilància i prevenció; presa de mostres i 
anàlisis urgents d’animals procedents de zones de risc i animals sospitosos de 
patir la malaltia. 

Plans d’emergència: s’inicien quan hi ha una sospita fonamentada de l’existència 
de la malaltia al territori de Catalunya. Comporta la confirmació de la malaltia, 
la delimitació de zones de protecció i vigilància, el sacrifici dels animals afectats i 
l’eliminació dels cadàvers de manera que s’eviti la difusió i, en el cas de malalties 
zoonòtiques, l’afectació a la salut humana. 

En aquest àmbit també cal fer referència als controls efectuats als escorxadors, on 
els serveis veterinaris oficials porten a terme la inspecció ante i post mortem, així 
com, en determinats casos, anàlisis específiques que suposen una eina addicional 
d’identificació de patologies i d’informació sobre la situació en matèria de sanitat 
animal. 

A continuació es descriuen com intervencions específiques dins de l’àmbit de la 
vigilància, la lluita i l’eradicació de malalties animals, els programes de vigilància i 
control que es porten a terme en bestiar boví, oví, cabrum i aus.
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Vigilància i control en la fase primària 

Sanitat animal

I-053 Vigilància i control de les malalties del boví 

DARP Les malalties que són objecte de mesures de lluita i eradicació en el boví són: la 
brucel·losi bovina, la tuberculosi bovina, l’encefalopatia espongiforme bovina i la 
llengua blava o febre catarral ovina.

Les malalties que actualment no afecten la cabana ramadera catalana i que 
són objecte de mesures de vigilància i minimització del risc de presentació són: 
peripneumònia contagiosa bovina i leucosi bovina enzoòtica.

Per al control d’aquestes malalties, actualment es realitzen els programes següents:

 ― Programa sanitari del bestiar vaquí, que té per objecte aconseguir l’eradicació 
de la brucel·losi i de la tuberculosi bovina i mantenir Catalunya lliure de 
peripneumònia contagiosa bovina i de leucosi bovina.

 ― Programa de vigilància serològica, virològica, entomològica i de vacunació per 
a la prevenció i lluita contra la llengua blava. 

 ― Prevenció i vigilància de les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET). 

De tot aquest conjunt de malalties, poden ser de transmissió alimentària la 
brucel·losi bovina, la tuberculosi bovina i l’encefalopatia espongiforme bovina. Les 
actuacions tècniques d’aquests programes tenen com a objectiu la detecció precoç 
mitjançant proves analítiques i l’eliminació ràpida dels animals i/o ramats infectats. 
Amb aquesta finalitat s’estableixen controls en funció del nivell de risc, així com 
procediments d’actuació detallats i intensius en els ramats sospitosos o infectats, 
alhora que es procedeix a una regulació dels moviments d’animals en funció del 
risc de cada tipus de ramat. A més, es realitzen actuacions en altres espècies 
domèstiques susceptibles i en la fauna salvatge per a un control més eficaç de 
cada malaltia en qüestió.
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Vigilància i control en la fase primària 

Sanitat animal

I-054 Vigilància i control de les malalties de l’oví i del cabrum

DARP La principal malaltia zoonòtica de possible transmissió alimentària que afecta l’oví 
i el cabrum i és objecte de mesures de lluita i eradicació és la brucel·losi ovina i 
cabruna. Per aquest motiu s’apliquen mesures específiques en aquest sentit. 

Es manté l’obligatorietat de realitzar el sanejament ramader de la brucel·losi ovina i 
de cabrum dins de l’àmbit territorial de Catalunya. El DARP contracta anualment els 
serveis veterinaris per a la realització d’aquestes tasques de sanejament, d’acord 
amb les directrius marcades pel Departament d’Agricultura. L’objectiu és disminuir 
la prevalença de la malaltia en els ramats en base i amb el sacrifici dels animals 
positius i el buidatge de les explotacions amb prevalences elevades. S’estableix un 
seguiment veterinari en aquelles explotacions amb animals positius recents. S’aplica 
un protocol específic en ramats d’oví i de cabrum de baixa prevalença i en ramats 
amb nous positius, que consisteix en la realització de proves complementàries per 
poder confirmar o descartar la malaltia, així com per eliminar els animals positius.

I-055
Vigilància i control de les salmonel·les d’importància en la salut pública a les 
explotacions avícoles

DARP A Catalunya, la salmonel·losi, de la mateixa manera que a la resta d’Europa, és una 
de les principals zoonosis de transmissió alimentària. En compliment del Reglament 
(CE) 2160/2003, del Parlament i el Consell, i les seves modificacions posteriors, el 
Departament d’Agricultura va establir programes de control de les salmonel·les 
zoonòtiques (S. enteritidis, S. typhimurium, S. hadar, S. virchow, S. infantis) en gallines 
reproductores, ponedores, pollastres d’engreix, galls dindi reproductors i galls 
dindi d’engreix. 

Aquests programes es basen en l’aplicació de mesures com ara la realització 
d’autocontrols i controls oficials, la implantació de normes estrictes de bioseguretat 
a l’explotació, la implementació de les guies de bones pràctiques d’higiene, la 
prohibició de l’ús de medicaments veterinaris antimicrobians per al control de 
la malaltia, la vacunació preventiva i el control de lots positius. Totes elles estan 
contribuint a la reducció de la prevalença d’aquests patògens a les explotacions. 
Un altre objectiu és evitar que els ous procedents de granges avícoles on s’hagi 
detectat Salmonella d’importància per a la salut pública es puguin destinar a 
consum humà en fresc.
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Vigilància i control en la fase primària 

Sanitat animal

I-056 Vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles

DARP Des de 1989, a la Unió Europea es duen a terme tot un conjunt d’actuacions per 
gestionar el risc d’encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) en animals, 
en estreta col·laboració entre tots els estats membres i la Comissió Europea. Les 
EET esdevenen un dels problemes de seguretat alimentària més profusament 
reglamentats en l’àmbit europeu, atès el risc potencial, la gravetat dels efectes 
sobre la salut de les persones, les conseqüències derivades en el camp econòmic i 
la disminució de confiança dels consumidors.

A Catalunya, el Departament d’Agricultura realitza les actuacions de vigilància i 
control de les encefalopaties espongiformes transmissibles en el bestiar boví, 
oví i cabrum en la fase primària de la cadena alimentària. El conjunt d’actuacions 
oficials es concreten en la vigilància i control a les explotacions ramaderes per a la 
detecció i declaració de sospitosos; la presa de mostres i anàlisi d’animals morts 
a l’explotació o sacrificats no destinats a consum humà; els controls de productes 
emprats per alimentar els animals; mesures d’investigació epizoòtica i eradicació 
quan es confirmen casos de la malaltia, a fi de conèixer-ne l’origen i els animals o 
productes que puguin presentar risc d’estar afectats; el sacrifici i destrucció dels 
animals per als quals no s’hagi descartat que puguin formar part de les poblacions 
de risc i de qualsevol altre producte que pugui representar un risc de transmissió 
de la malaltia; així com la retirada de cadàvers a centres especialitzats de destrucció 
de cadàvers, ja que, tant l’enterrament com la incineració in situ hi estan prohibits. 

Els animals destinats a escorxador per ser sacrificats per al consum humà se 
sotmeten a una inspecció veterinària ante mortem i, un cop sacrificats, a una prova 
de detecció d’EET en el cas de bovins i ovins que superen una determinada edat. 
S’investiga també la presència de prions en espècies salvatges que són susceptibles 
a les EET.
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Vigilància i control en la fase primària 

Sanitat animal

I-057 Suport a l’activitat de les agrupacions de defensa sanitària ramadera

DARP La millora de la sanitat animal i la rendibilitat de les produccions ramaderes 
requereixen un alt nivell sanitari que només es pot assolir mitjançant la 
col·laboració del sector, tant per lluitar i eradicar malalties com per mantenir 
estructures defensives davant del risc que apareguin i es difonguin. Per aquest 
motiu les administracions públiques competents promouen que el sector ramader 
desenvolupi estructures i actuacions per assolir millores de les condicions que 
permetin elevar els nivells productiu i sanitari dels productes ramaders.

S’entén per Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera l’associació constituïda 
per ramaders amb la finalitat d’elevar els nivells sanitari i zootècnic de les seves 
explotacions mitjançant l’establiment i execució de programes de profilaxi, 
lluita contra les malalties animals i millora de les condicions higièniques. Cada 
Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera es considera una unitat tant a efecte 
del desenvolupament del programa sanitari com de les subvencions que els 
corresponguin. Des de les administracions públiques competents es porten a terme 
actuacions de suport econòmic i tècnic per impulsar la creació i el manteniment 
d’aquestes associacions. Les actuacions principals en aquest àmbit són la distribució 
de subvencions, les reestructuracions territorials per millorar l’eficàcia i l’encàrrec 
i la coordinació d’actuacions de coresponsabilitat sanitària en la lluita contra les 
malalties que afecten la cabana ramadera.
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Vigilància i control en la fase primària 

Pesca i aqüicultura

I-058 Vigilància i control de la higiene de la pesca extractiva i del marisqueig

DARP L’objectiu general de la vigilància i control de la higiene de la pesca extractiva és 
evitar o minimitzar a un nivell acceptable els riscos en la producció primària, per 
tal de garantir la seguretat alimentària dels productes de la pesca i del marisqueig, 
controlant que els productors primaris compleixin les disposicions legals vigents 
referides al control dels perills i a les pràctiques correctes d’higiene en la producció 
primària. 

Les accions específiques que es porten a terme són el control de l’operador 
responsable de la producció primària i de les operacions connexes a la pesca 
extractiva per comprovar que és capaç de reduir la introducció de perills 
biològics, físics o químics que puguin afectar la seguretat alimentària de les seves 
produccions; el control dels processos de treball per garantir una bona metodologia 
que asseguri la perfecta qualitat i higiene del producte; el control de qualsevol 
focus de contaminació que pugui suposar un risc, mitjançant l’adopció de mesures 
i pràctiques d’higiene; la comprovació de les condicions d’higiene en les eines, 
maquinària, embarcacions i tots els elements que intervenen directament en els 
processos i manipulació del producte, així com en els mitjans de transport fins a la 
primera venda, i el control dels vaixells pesquers i les seves embarcacions auxiliars 
per verificar que compleixin els requisits estructurals i d’equipament establerts per 
la normativa.
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I-059 Vigilància i control de la higiene en la producció aqüícola

DARP L’objectiu general d’aquesta línia d’intervenció és evitar o minimitzar a un nivell 
acceptable els riscos en la producció primària per tal de garantir la seguretat 
alimentària dels productes de l’aqüicultura, controlant que els productors primaris 
compleixen les disposicions legals vigents, referides al control dels perills i a les 
pràctiques correctes d’higiene en la producció primària. 

Les accions específiques implementades consisteixen a controlar que l’operador 
responsable de la producció primària i de les operacions connexes d’aqüicultura 
és capaç de reduir la probabilitat d’introducció de perills que puguin afectar la 
seguretat alimentària de les seves produccions; comprovar el control sobre el 
medi de creixement dels organismes cultivats, que posteriorment hauran d’anar 
al consum humà, així com el control de qualsevol focus de contaminació que 
pugui suposar un risc per a la salut; comprovar que no existeixen processos de 
contaminació creuada que posin en risc l’estat sanitari del producte; controlar els 
processos de treball per garantir una bona metodologia que asseguri la perfecta 
qualitat i higiene; comprovar les condicions d’higiene de les instal·lacions, elements 
i equipaments que intervenen directament en els processos de producció, incloent-
hi el sacrifici o el transport dels animals vius quan s’escau, i verificar el seguiment 
de la traçabilitat del producte que en permeti un rastreig adequat en qualsevol 
punt del procés de cultiu.
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Vigilància i control en la fase primària 

Pesca i aqüicultura

I-060 Vigilància i control de qualitat de les aigües, mol·luscs i fitoplàncton tòxic

DARP

ACA

El programa de vigilància de la qualitat de les aigües, els mol·luscs i el fitoplàncton 
tòxic consisteix a vigilar i seguir els perills al medi aquàtic per garantir que els 
mol·luscs, els equinoderms i tunicats que s’extrauen del litoral català compleixen 
els requeriments sanitaris exigits per la normativa vigent i així contribuir a garantir 
les millors condicions de seguretat per al seu consum.

El litoral català està dividit en zones de producció declarades, ordenades 
seqüencialment del sud al nord del territori. Les zones de producció es classifiquen 
en categories A, B o C en funció dels valors de contaminació fecal (E. coli) que 
presentin, d’acord amb els valors de referència establerts reglamentàriament. Les 
zones tipus A són de depuració no necessària dels mol·luscs; les zones tipus B, de 
depuració obligatòria, i les de tipus C, d’extracció prohibida.

A les zones de producció, en funció de les necessitats, s’executen anàlisis 
microbiològiques, paràmetres ambientals (salinitat, temperatura, pH, oxigen 
dissolt i clorofil·la a l’aigua), nivells de metalls pesants i organohalogenats, dioxines 
i furans tòxics.

Una altra faceta important del programa de seguiment és la determinació de la 
presència de fitoplàncton potencialment tòxic a les aigües de producció i de les 
toxines que aquest fitoplàncton pot produir, les quals es poden acumular en els 
mol·luscs. El fitoplàncton està constituït pel conjunt de microalgues que serveix 
d’aliment a altres espècies animals, entre les quals, els mol·luscs. Les toxines 
objecte de vigilància són la toxina amnèsica (ASP), la diarreica (DSP) i la paralitzant 
(PSP). 

El programa de vigilància comporta el seguiment regular del fitoplàncton tòxic i les 
toxines. Es realitzen actuacions específiques d’intensificació dels mostrejos quan 
les espècies de microalgues tòxiques de fitoplàncton a l’aigua arriben a nivells 
potencialment perillosos o es detecten biotoxines als mol·luscs per sota dels nivells 
permissius. Quan les biotoxines als mol·luscs sobrepassen els nivells de referència, 
se’n prohibeix l’extracció a les zones afectades i es comunica immediatament a tot 
el sector i als diversos organismes competents. La prohibició no s’aixeca fins que 
les analítiques efectuades indiquen un retorn a la normalitat.
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Vigilància i control en la fase primària 

Pesca i aqüicultura

I-061 Controls de les zones de producció de marisqueig

DARP El Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques per a l’organització de controls 
oficials dels productes d’origen animal destinats al consum humà, estableix que 
l’autoritat competent controlarà les zones de producció classificades on hagi 
prohibit la recol·lecció de mol·luscs bivalves o que estiguin sotmeses a condicions 
especials, per garantir que no es comercialitzin productes nocius per a la salut 
humana.

En compliment d’aquest mateix reglament s’han de controlar periòdicament les 
zones de producció per comprovar que no hi hagi pràctiques il·lícites pel que fa a 
l’origen, procedència i destí dels mol·luscs bivalves vius.

Aquests controls tenen com a objectiu comprovar que no s’extreguin mol·luscs 
bivalves de les zones de producció classificades on se n’hagi prohibit la recol·lecció 
i controlar que els mol·luscs bivalves recol·lectats a zones classificades o 
requalificades duguin la documentació d’acompanyament pertinent.
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Vigilància i control en la fase primària 

Condicionalitat

I-062
Vinculació de la percepció d’ajuts econòmics per part dels operadors de 
la fase primària al compliment de les condicions de seguretat alimentària en 
el marc de la normativa europea en matèria de condicionalitat

DARP Entre els principals elements de la reforma de la PAC de 2003 trobem la 
condicionalitat, que consisteix en la vinculació dels ajuts al compliment dels 
requisits legals de gestió i de les bones condicions, entre les quals les de seguretat 
alimentària. 

Els requisits legals són una sèrie de normes en matèria de condicions agràries, 
medi ambient, salut pública, salut dels animals, sanitat vegetal i benestar dels 
animals, definides a la reglamentació comunitària.

Agricultors i ramaders només poden optar a la totalitat dels pagaments de la PAC a 
condició que compleixin els requisits de condicionalitat. Amb l’aplicació dels criteris 
de condicionalitat es garanteix que l’activitat agrària que rep ajuts comunitaris 
contribueixi a assolir una sèrie de valors assumits per la societat europea i que la 
percepció d’aquests ajuts tingui una major legitimitat pels valors afegits aportats. 
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Vigilància i control de la fase de transformació i distribució 

I-063 Autorització i registre d’indústries alimentàries

ASP-P Qualsevol establiment de Catalunya que es dediqui a activitats alimentàries ha 
de sol·licitar la inscripció al registre oficial que correspongui en funció de la seva 
activitat. Els titulars de les indústries i els establiments alimentaris, les empreses 
distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils i la restauració 
col·lectiva institucional, han de comunicar l’inici de les activitats a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya per ser inscrits al Registre sanitari d’indústries i productes 
alimentaris de Catalunya (RSIPAC). D’aquesta manera es constitueix un cens 
d’indústries que conté informació sobre les dades d’identificació, la ubicació i les 
activitats dels establiments.

Les indústries dels sectors dels aliments d’origen animal han de sol·licitar 
l’autorització abans de l’inici de les activitats. La sol·licitud d’autorització, en aquests 
casos, és simultània a la sol·licitud d’inscripció a l’RSIPAC. 

L’actualització dels cens es fa a instància de les persones interessades o com a 
conseqüència de les actuacions de vigilància i control de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. L’existència i fiabilitat d’aquest registre és fonamental per 
a una programació adequada dels controls oficials i per facilitar les actuacions en 
situacions d’emergència. 
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I-064 Vigilància i control d’indústries alimentàries

ASP-P Les indústries alimentàries inscrites al Registre sanitari d’indústries i productes 
alimentaris de Catalunya (RSIPAC) són objecte de vigilància i control oficial de 
manera periòdica amb una freqüència associada al risc. Duen a terme el control 
inspectors oficials de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona. 

L’objectiu del Programa de control general d’establiments alimentaris és verificar 
que es compleixen els requisits establerts per la legislació vigent en matèria de 
registre d’establiments, higiene, instal·lacions, autocontrol, formació de personal, 
traçabilitat, gestió de l’eliminació de subproductes d’origen animal no destinats al 
consum humà (SANDACH) i etiquetatge dels aliments. Aquest sistema de control 
avalua el compliment de les condicions de seguretat alimentària establertes a les 
reglamentacions comunitàries 

L’avaluació del compliment es realitza mitjançant visites d’inspecció i presa de 
mostres. En els casos en què es verifiquen no-conformitats amb les normes vigents 
es procedeix a prendre mesures per impulsar-ne la correcció. Aquestes mesures 
poden anar des del requeriment formal de correcció fins a la retirada d’autorització 
i el tancament de l’activitat, passant per la incoació d’expedients sancionadors o la 
immobilització o retirada de productes del mercat, entre d’altres. 
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I-065 Auditoria dels procediments d’autocontrol de les activitats alimentàries

ASP-P L’auditoria de procediments basats en el sistema d’anàlisi de perills i punts de 
control crític (APPCC) té la finalitat de comprovar que els operadors de les activitats 
de la fase de transformació i distribució de la cadena alimentària controlen els 
perills significatius associats a la seva activitat i que tenen la capacitat per produir 
i/o distribuir aliments segurs d’una manera consistent. 

Es comprova que els set principis del sistema d’anàlisi de perills i punts de control 
crític (APPCC) i els prerequisits s’han dissenyat de manera eficaç i efectiva si estan 
correctament implementats, és a dir, si el sistema es manté i permet assegurar 
l’objectiu de produir aliments segurs. La tècnica emprada és la de l’auditoria, 
consistent en un examen sistemàtic i independent que determina si les activitats i 
els seus resultats es corresponen amb els plans previstos, si s’apliquen eficaçment 
i si són adequades per assolir els objectius.

El Programa d’avaluació oficial dels procediments basats en l’APPCC prioritza 
les intervencions d’acord amb el risc i el punt d’intervenció al llarg de la cadena 
alimentària, de manera que es focalitzen les actuacions als establiments de més 
risc. 

En cas que les conclusions de l’auditoria indiquin que és necessari aplicar accions 
correctores o preventives, l’empresa ha d’elaborar un pla d’acció, la implementació 
del qual es comprovarà posteriorment en el marc d’una auditoria de seguiment.
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I-066 Vigilància i control de les aigües de proveïment públic

ASP-P La vigilància i el control oficial de les aigües de proveïment públic té com a objectiu 
vigilar els perills per a la salut associats a les aigües de consum humà, a fi de poder 
disposar d’una informació adequada i suficient per avaluar els riscos per a la salut 
de la població i determinar les opcions més apropiades per gestionar-los. 

La gestió del subministrament d’aigües de consum humà s’ha de portar a terme de 
manera que es minimitzin els riscos sanitaris als usuaris i consumidors. El Programa 
està orientat a promoure la implantació de protocols d’autocontrol i gestió en els 
subministraments i a conèixer les condicions sanitàries dels subministraments i de 
l’aigua que es posa a disposició de la població, mitjançant actuacions de vigilància i 
control basades en la inspecció i la presa de mostres per analitzar.

La distribució domiciliària amb garanties sanitàries d’aigua a la població requereix 
una actuació coordinada entre la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les 
empreses gestores del subministrament, els tres estaments als quals la legislació 
vigent dóna competències en matèria d’aigües de consum. Des del punt de vista 
sanitari, la gestió correcta d’una instal·lació comporta realitzar diverses actuacions 
sistemàtiques, prèviament definides i programades als protocols d’autocontrol de 
l’empresa, que són: la informació relativa a la zona de subministrament, la presa 
de mostres per als autocontrols, els procediments de notificació d’incompliments i 
informació als usuaris, els procediments d’aplicació de mesures correctores davant 
d’incidències que puguin afectar la qualitat de l’aigua subministrada i el pla de 
formació de personal

Davant d’incompliments dels criteris de qualitat, cal investigar-ne la causa i garantir 
que s’apliquin tan aviat com sigui possible les mesures correctores i preventives 
per protegir la salut de la població afectada. 

Finalment, cal esmentar que els consumidors han de rebre informació suficient i 
oportuna de la qualitat de l’aigua de consum humà, de les situacions d’excepció, 
de les mesures correctores i preventives, així com de tots els aspectes que afectin 
l’abastament i que puguin implicar un risc per a la salut de la població.
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I-067 Vigilància i control de residus químics en aliments d’origen animal 

ASP-P El Pla d’investigació de residus en aliments d’origen animal (PIR) és un programa 
de mostreig i d’anàlisi que té com a principal objectiu recollir informació sobre els 
residus de substàncies que poden suposar un risc per a la salut del consumidor. 
Aquesta intervenció es porta a terme en la fase de transformació i distribució de la 
cadena alimentària i es complementa amb la vigilància i control de residus químics 
a explotacions ramaderes a la fase primària. 

La reglamentació comunitària estableix el nombre mínim de mostres que s’han 
d’analitzar per cada espècie o aliment d’origen animal en relació amb la producció 
de l’any anterior. Tot i que és un programa de mostreig aleatori, en la presa de 
mostres s’han de tenir en compte una sèrie de criteris, com la informació disponible 
sobre el productor i el sistema de producció, indicis d’utilització de substàncies 
farmacològiques, sexe i edat de l’animal. Les substàncies que s’han d’investigar són 
substàncies no autoritzades, medicaments veterinaris i contaminants ambientals. 

Paral·lelament a la recollida d’informació en l’àmbit de la vigilància, aquest programa 
s’utilitza com a eina de lluita contra l’ús fraudulent o negligent de les substàncies 
objecte d’investigació, com els fàrmacs d’ús veterinari o els potenciadors il·legals 
del creixement, entre d’altres. Amb aquesta vocació, des de començament de 
l’any 1989 s’han adaptat els procediments necessaris des del punt de vista jurídic i 
administratiu a fi que, en els casos en què es detectin infraccions de la normativa, 
es pugui incoar el procediment administratiu o penal corresponent.

Independentment del pla aleatori, hi ha un conjunt d’actuacions que duen a terme 
els veterinaris oficials d’escorxador quan es detecten animals sospitosos de contenir 
residus a causa de la seva conformació, els antecedents de la granja de procedència 
o altres signes externs. La sospita que un animal pugui presentar residus comporta 
una actuació que consisteix en la immobilització i presa de mostres de teixits de 
l’animal o de tot el lot, en funció del residu químic de què es tracti. En aquests 
casos, les mostres es recullen amb identificació i correspondència inequívoca amb 
l’individu al qual pertanyen, ja que els animals de la partida que donen un resultat 
no conforme són dictaminats com a no aptes per al consum humà.
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I-068 Inspecció sanitària dels animals sacrificats per al consum humà

ASP-P Els veterinaris oficials d’escorxador i de les sales de tractament de caça silvestre 
realitzen les inspeccions dels animals sacrificats amb la finalitat de controlar que 
les carns s’obtenen d’acord amb allò que preveu la normativa vigent i evitar la 
comercialització de les carns que puguin suposar un risc per a la salut humana o 
la sanitat animal.

A excepció feta dels supòsits previstos reglamentàriament, en què la inspecció 
ante mortem s’efectua en el lloc d’origen, el veterinari oficial ha d’efectuar in situ 
una inspecció ante mortem de tots els animals abans del sacrifici per determinar 
si presenten alguna alteració que pugui suposar un risc per a la salut humana o la 
sanitat animal, amb especial atenció a les zoonosis i a les malalties epizoòtiques de 
declaració obligatòria. Així mateix, ha de supervisar les comprovacions i la gestió 
que l’operador comercial porta terme en matèria de documentació i identificació 
dels animals destinats a sacrifici.

Les canals i despulles dels animals han de ser objecte d’inspecció post mortem. En 
aquesta inspecció es fa especial atenció als signes que puguin fer pensar que els 
animals pateixen alguna zoonosi i/o malaltia epizoòtica de declaració obligatòria. A 
més, en els casos que siguin necessaris, es porten a terme exàmens suplementaris 
i/o proves de laboratori per establir un diagnòstic o detectar la presència de 
residus o contaminants en quantitats superiors als límits màxims de residus (LMR) 
autoritzats, així com l’incompliment dels límits microbiològics o qualsevol altre 
factor que pugui fer necessari declarar les carns com a no aptes per al consum 
humà com, per exemple, la contaminació de les carns per l’incompliment de les 
normes d’higiene durant el sacrifici i la preparació de la canal.

El Serveis Veterinaris Oficials (SVO) duen a terme un registre de la informació 
resultant de les inspeccions esmentades amb la finalitat que es pugui incloure a 
les bases de dades corresponents i que es comuniqui a les autoritats competents 
i als operadors que hagin de conèixer-la per poder prendre les mesures de gestió 
oportunes. Les carns derivades dels animals que hagin superat favorablement la 
inspecció veterinària oficial són objecte de marcatge sanitari sota la supervisió dels 
serveis veterinaris oficials. 
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I-069
Vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles en 
animals destinats al consum humà

ASP-P

DARP

El Programa de vigilància de les encefalopaties espongiformes transmissibles 
(EET) dels animals es fonamenta sobre dos grans pilars. D’una banda, la vigilància 
activa, consistent en la recerca directa de casos mitjançant proves de laboratori 
en animals sense signes clínics i, d’altra banda, la vigilància passiva, basada en la 
investigació dels casos en què s’observen signes clínics, trastorns o evidències de la 
malaltia que poden conduir al diagnòstic de casos.

La vigilància i control als escorxadors es fonamenta en la recollida i anàlisi de 
mostres dels bovins de les subpoblacions indicades a la normativa vigent. Segons 
l’Ordre PRE/1550/2013, s’han d’analitzar els bovins majors de 48 mesos sotmesos a 
sacrifici d’urgència o sospitosos de zoonosis si han nascut a països UE25, així com 
els majors de 30 mesos sacrificats de manera normal i els majors de 24 mesos 
sacrificats d’urgència o sospitosos de zoonosis si han nascut a països no UE25. 
Els animals són objecte d’intervenció cautelar fins que es disposa dels resultats 
de les anàlisis. Complementàriament, amb independència dels resultats analítics, 
es procedeix a la separació sistemàtica de teixits que puguin ser susceptibles de 
vehicular l’agent patogen, coneguts amb el nom de materials especificats de risc 
(MER), i a la seva retirada de la cadena alimentària.

Per altra banda, es fan proves de laboratori sobre un percentatge aleatori de 
bestiar oví de més de 18 mesos d’edat destinat al consum humà, amb la intenció 
d’investigar epidemiològicament la tremolor ovina, i sobre un percentatge aleatori 
de bestiar cabrum de més de 18 mesos destinat al consum humà, amb la realització 
d’un diagnòstic laboratorial ràpid de l’agent causal de l’EET.
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I-070 Sistema d’intercanvi ràpid d’informació i d’alerta 

ASP-P Des de l’any 1978 a la Unió Europea hi ha un sistema d’alerta ràpida que es va 
crear per comunicar els riscos directes o indirectes per a la salut i la seguretat 
dels consumidors. A partir de l’aprovació del Reglament 178/2002, es va establir un 
sistema d’alerta ràpida específica per a productes alimentaris que també inclou els 
pinsos. Aquest sistema europeu es coneix amb el nom de RASFF i inclou els estats 
membres de la Unió, així com els països de l’Espai Europeu de Lliure Comerç (EEA-
EFTA). Els països tercers no formen part formal d’aquesta xarxa, però la Comissió 
duu a terme accions de comunicació als països que puguin estar afectats com a 
origen o destinació dels productes, de manera que les autoritats puguin adoptar 
les mesures necessàries.

Dins del nostre àmbit territorial existeixen dos sistemes d’alerta: el d’aliments de 
consum humà, que gestiona el Departament de Salut, i el d’aliments de consum 
animal, que gestiona el Departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia.

El sistema inclou tres nivells d’informació: notificació d’alertes, en cas de necessitat 
immediata d’adopció d’accions; notificació d’informació, quan no hi ha necessitat 
d’acció immediata però la informació pot ser útil per prevenir situacions futures, i 
emissió de notícies, informació d’interès relacionada amb la seguretat alimentària 
en general.

L’inici d’una transmissió a través del RASFF es pot efectuar des de qualsevol punt 
de contacte de qualsevol estat membre i s’ha de canalitzar, a través de la Comissió, 
als diferents punts de contacte. En els casos escaients també es comunica a 
associacions de consumidors o d’afectats, com per exemple al·lèrgics o celíacs.

L’objectiu de l’SCIRI és garantir, en col·laboració amb els operadors de la cadena 
alimentària, la seguretat sanitària dels aliments que consumeixen els ciutadans 
identificant, localitzant i retirant del mercat aquells aliments que puguin suposar 
un risc per als consumidors. 
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I-071 Vigilància i control d’establiments minoristes i de restauració

AL

ASP-P

Els establiments minoristes alimentaris i els establiments de restauració comercial 
i social, incloses les de caràcter no sedentari i permanent,  són objecte de vigilància 
i control oficial de manera regular per part d’inspectors oficials del Departament 
de Salut i de les administracions locals. Les activitats que es duen a terme són 
la inspecció d’establiments seguint un protocol específic per comprovar tant les 
condicions estructurals i d’equipament com la higiene general, els processos 
d’elaboració, les manipulacions, les condicions higièniques i sanitàries relatives 
als productes o qualsevol altre element rellevant per a la seguretat alimentària. 
També es comproven diferents aspectes relacionats amb la implantació del 
sistema d’autocontrol en els establiments. En cas de detectar incompliments es 
prenen mesures per a la correcció que van des del requeriment a l’operador fins 
a procediments sancionadors, suspensions d’activitat i retirada del mercat dels 
productes que puguin suposar un risc.

Aquests tipus d’activitats es duen a terme a establiments minoristes i als de 
restauració col·lectiva, com càmpings amb menjador col·lectiu, allotjaments 
turístics, balnearis, menjadors col·lectius comercials, cases de colònies i albergs de 
joventut, menjadors escolars, geriàtrics i hospitals.

La competència en matèria d’higiene alimentària en els establiments alimentaris 
que exerceixen la seva activitat exclusivament en el territori municipal, com és el 
cas dels menjadors col·lectius i el comerç minorista, correspon als ajuntaments, 
d’acord amb allò que estableixen la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya i la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Tot i així, els ajuntaments, per desenvolupar 
aquestes funcions, poden sol·licitar el suport tècnic del personal i dels mitjans de 
les regions i dels sectors sanitaris de la demarcació on són. Per tant, els inspectors 
adscrits al Departament de Salut, en compliment dels convenis signats amb les 
administracions locals, també fan inspeccions en aquests tipus d’establiments 
quan els municipis no disposen d’inspectors sanitaris propis o quan necessiten 
aquest tipus de suport.
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I-072
Vigilància i control del risc sanitari dels menjadors col·lectius dels 
allotjaments infantils i juvenils

ASP-P Per tal de minimitzar el risc de brots de toxiinfecció alimentària a allotjaments 
infantils i juvenils, en aquest tipus d’establiments es porta a terme un programa 
específic de vigilància i control. El Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del 
Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix, en el 
seu article 20.1.d, que aquests establiments han de disposar d’un informe sanitari 
de l’any en curs que acrediti les condicions higièniques i sanitàries correctes de 
la instal·lació, lliurat i signat pels serveis sanitaris de l’administració competent. 
Aquest informe ha de ser tramès pels establiments al Consell Comarcal, al Consell 
General d’Aran o a l’ajuntament, abans de finalitzar el mes de maig de cada any.

Aquest programa específic està orientat a controlar la conformitat amb les 
disposicions normatives amb la finalitat de protegir la salut dels seus usuaris, per 
a la qual cosa es verifiquen les condicions estructurals i d’equipament i la higiene 
general, els processos d’elaboració i la formació i higiene dels manipuladors, així 
com altres factors que puguin suposar un risc sanitari a la cuina i al menjador per 
tal d’elaborar els informes anuals corresponents.
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I-073
Vigilància i control analític de la seguretat biològica i química dels aliments 
posats a disposició dels consumidors

ASP-P L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASP) dissenya i executa diferents 
programes de vigilància de perills biològics, químics i ingredients tecnològics 
integrats al Sistema de Vigilància Sanitària dels Aliments a Catalunya (SIVAL). El 
SIVAL és l’instrument de control oficial mitjançant el qual es duu a terme, d’una 
manera global i continuada, la vigilància i control de la seguretat dels aliments 
produïts i/o comercialitzats a Catalunya, amb la finalitat de protegir la salut de les 
persones dels riscos que hi puguin estar associats, d’establir mesures de gestió 
del risc encaminades a disminuir aquests riscos i d’emetre recomanacions per a 
la població. A la ciutat de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona és 
qui dissenya i executa aquests controls mitjançant el Programa d’Investigació de la 
Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA).

L’objectiu d’aquests programes és analitzar els aliments que estan en fase de 
comercialització, a disposició del consumidor, per la qual cosa les mostres es 
recullen principalment a establiments de comerç minorista. Les mostres s’analitzen 
a laboratoris de control oficial, acreditats i designats.

Una de les característiques que cal destacar d’aquests programes és el seu caràcter 
obert i dinàmic, cosa que permet la incorporació d’aquells paràmetres que en un 
moment donat poden ser objecte d’especial interès, ja sigui per recomanacions de 
control per part d’organismes oficials, o per alertes, interès científic, etc.

En cas que es detectin resultats no conformes a la normativa d’aplicació, es posen 
marxa les accions de control corresponents, com ara la comunicació al servei 
d’inspecció i les mesures d’investigació i control necessàries que poden suposar 
la inspecció de l’empresa responsable, noves analítiques, la generació d’una alerta 
o la incoació d’expedient sancionador, entre d’altres mesures que s’ajusten a cada 
cas concret. 
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I-074 Vigilància i control relacionat amb les reaccions adverses als aliments

ASP-P

ACC

S’estima que la prevalença d’al·lèrgies i intoleràncies en adults està entre l’1 i el 3% 
de la població, mentre que en infants se situa entre el 4 i el 6%. Ateses les seves 
conseqüències per a la salut, que en alguns casos poden arribar a ser molt greus, 
s’han instaurat mesures de protecció per a aquests grups de població. A efectes 
pràctics, les mesures més necessàries s’orienten a garantir una informació fiable a 
partir d’un etiquetatge més exhaustiu dels aliments, indicant la presència de tots 
els ingredients amb efectes al·lergògens presents en el producte, per tal que les 
persones afectades puguin prendre decisions de consum adequades a les seves 
necessitats. 

L’Agència Catalana del Consum desenvolupa anualment campanyes de control 
sistemàtic que inclouen protocols de control d’etiquetatge i preses de mostres de 
control de diversos paràmetres referents a la composició. En la seva programació 
es tenen en compte les actuacions programades en anys anteriors, l’entrada en 
vigor de nova normativa, sectors d’activitat econòmica d’interès general o aquells 
que són objecte de denúncies reiterades de les persones consumidores. Per tal 
de garantir un control sistemàtic i transversal del mercat, es controla un extens 
ventall de productes alimentaris i un dels aspectes analitzats és la presència de 
productes susceptibles de produir al·lèrgies o intoleràncies i la seva inclusió a la 
llista d’ingredients dels productes analitzats.

L’ASP dissenya i executa el Programa de vigilància d’al·lèrgens i substàncies que 
provoquen intolerància, integrat al Sistema de Vigilància Sanitària dels Aliments a 
Catalunya (SIVAL), que és l’instrument mitjançant el qual l’ASPCAT duu a terme, d’una 
manera global i continuada, la vigilància de la seguretat dels aliments produïts i/o 
comercialitzats a Catalunya. L’objectiu és analitzar els aliments que estan a la fase 
de comercialització, a disposició del consumidor, per la qual cosa les mostres es 
recullen principalment a establiments de comerç minorista. Es procedeix a la presa 
de mostres i a l’anàlisi per verificar si els ingredients potencialment al·lergògens 
estan identificats correctament a l’etiquetatge. A la ciutat de Barcelona, l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona porta a terme una intervenció similar mitjançant el 
Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). De la mateixa 
manera, l’Agència Catalana del Consum porta a terme controls d’al·lèrgens de 
manera periòdica. 

En cas que es detectin resultats no conformes a la normativa d’aplicació, es posen 
en marxa les accions de control corresponents, com ara la comunicació al servei 
d’inspecció i les mesures d’investigació i control necessàries, que poden suposar la 
inspecció de l’establiment d’origen, noves analítiques, la generació d’una alerta, la 
incoació d’expedient sancionador o altres mesures ajustades a cada cas concret. 
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Investigació epidemiològica i gestió de brots

I-075 Vigilància i investigació epidemiològica

ASP-V La vigilància epidemiològica en salut pública consisteix a recollir, analitzar i 
interpretar tota la informació relacionada amb l’aparició i l’extensió de malalties, 
amb la finalitat d’aconseguir-ne el control efectiu.

A Catalunya la vigilància epidemiològica en seguretat alimentària se centra en 
aquelles malalties que, per la seva incidència i gravetat, el seu grau de transmissibilitat 
i l’admissió de mesures preventives, es consideren objecte de control prioritari. Per 
aquesta finalitat es disposa de la xarxa de vigilància epidemiològica. 

Un dels sistemes d’informació que la nodreix és el de malalties de declaració 
obligatòria, que rep les notificacions de les malalties i dels brots epidèmics 
de qualsevol etiologia objecte de declaració des de la xarxa assistencial. Els 
professionals que realitzen tasques assistencials a Catalunya, en centres de 
caràcter públic o privat, han de notificar les malalties de declaració obligatòria i els 
brots epidèmics de què tinguin coneixement.

Un altre sistema d’informació és el sistema de notificació microbiològica de 
Catalunya, que rep les notificacions dels microorganismes objecte de declaració 
detectats en els laboratoris i centres que hi participen. 

La xarxa de vigilància també compta amb altres fonts d’informació, com el Registre 
d’altes hospitalàries i de malalties, programes de vigilància específica per a 
determinades malalties, enquestes seroepidemiològiques, etc.

Tota la informació derivada d’aquests sistemes és clau per conèixer la situació de 
l’impacte en salut de les malalties de transmissió alimentària i per definir l’estratègia 
i les prioritats en seguretat alimentària.
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Investigació epidemiològica i gestió de brots

I-076
Sistemes de declaració, investigació, recopilació i anàlisi d’informació sobre 
toxiinfeccions i altres malalties transmissibles per via alimentària

ASP-V

ASP-P

Les toxiinfeccions alimentàries constitueixen un problema de salut en què la 
investigació i gestió dels brots que ocasionen són un aspecte fonamental de la 
vigilància epidemiològica, la minimització dels efectes i la prevenció d’altres brots. 
La identificació ràpida dels aliments contaminats i la seva retirada de la cadena 
comercial, així com la intervenció sobre els factors causals que han ocasionat 
el brot són elements bàsics en la gestió de cada brot. D’altra banda, s’obté 
informació valuosa sobre l’agent etiològic, els aliments vehiculadors i els errors 
en la manipulació dels aliments. Aquesta informació té una importància rellevant 
per al disseny i avaluació dels programes de control oficial i d’altres actuacions 
preventives per reduir-ne la incidència.
 
La sospita d’un brot s’ha de declarar sempre amb urgència. Immediatament s’inicia 
una investigació epidemiològica per recopilar dades. La recollida d’informació es 
porta a terme preferentment per mitjà d’entrevista personal en un qüestionari que 
inclou les dades de filiació, el consum, o no, de cada un dels aliments que integraven 
la ingesta sospitosa i, en el cas dels malalts, la simptomatologia presentada i 
l’evolució que segueixen. Sempre que és possible es prenen mostres clíniques dels 
malalts per tal de poder determinar l’etiologia.

Paral·lelament s’ha de realitzar una inspecció a l’establiment o establiments que 
hagin participat en l’elaboració o distribució dels aliments sospitosos. En la visita 
d’inspecció es porten a terme actuacions d’investigació dels processos d’elaboració, 
comprovació de l’adequació de l’espai i de les instal·lacions, i s’agafen mostres 
alimentàries per tal d’efectuar les proves analítiques corresponents. A partir 
d’aquesta informació es dicten mesures preventives i correctores oportunes als 
establiments associats al brot i, quan és necessari, a altres establiments que puguin 
presentar riscos similars.
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Informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes 

I-077
Informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes en matèria de 
qüestions relacionades amb la seguretat alimentària 

DARP

ACSA

ACC

DMA

ASP 

En el marc de la política integrada d’intervenció en seguretat alimentària, hi ha una 
sèrie d’àmbits que no afecten directament la innocuïtat dels aliments però sí la 
confiança de la ciutadania. Aquests àmbits són, entre d’altres: el benestar animal, 
la sanitat animal, la sanitat vegetal, la qualitat agroalimentària, noves tecnologies 
i nous ingredients, com els organismes genèticament modificats (OGM), els 
aspectes relatius a la composició, a l’etiquetatge i a la publicitat dels aliments, i la 
sostenibilitat.

De la mateixa manera que en l’àmbit de la innocuïtat alimentària, es porten a 
terme intervencions d’informació, de divulgació, de sensibilització i de formació 
per tal de promoure pràctiques correctes per part dels operadors de la cadena 
alimentària, així com de la ciutadania en les seves decisions de consum. Aquesta 
línia d’intervenció contribueix a assolir l’equilibri entre els legítims interessos dels 
sectors productors i els dels consumidors en benefici mutu, així com l’eficiència, la 
productivitat i els interessos de la societat en el seu conjunt.

Gestió d’altres qüestions relacionades 
amb la seguretat alimentària

8.3

Garantir la conformitat de la cadena alimentària amb les 
expectatives legítimes de la ciutadania en àmbits com la 
qualitat, la fiabilitat de la informació, el benestar animal 
i la sanitat animal i vegetal.
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Vigilància i control oficial 

I-078
Vigilància i control de la qualitat agroalimentària, lluita contra el frau, 
control de la composició dels aliments i de la veracitat de la informació 
facilitada als consumidors mitjançant l’etiquetatge i la publicitat

DARP Des del Departament d’Agricultura s’aplica el programa de lluita contra el frau 
agroalimentari. La finalitat és garantir la protecció dels interessos econòmics dels 
participants en la cadena agroalimentària, inclosos els consumidors, i garantir la 
transparència i la competència lleial de les transaccions comercials.

Amb aquest objectiu es porten a terme inspeccions per a la detecció de 
fraus, d’adulteracions i d’altres infraccions similars comeses en la producció i 
comercialització dels productes agroalimentaris. Els aspectes dels productes 
agroalimentaris que són objecte d’investigació són les seves propietats (naturalesa, 
identitat, composició i origen), l’ús adequat dels signes oficials de qualitat atribuïts 
oficialment, la identitat i l’activitat dels operadors agroalimentaris i la quantitat 
d’aliment oferta o declarada.

La diversitat dels productes agroalimentaris, l’augment dels volums de producció, 
la dispersió en el mercat, les noves tecnologies, la internacionalització dels mercats 
i la sofisticació dels fraus requereix que les inspeccions de lluita contra fraus es 
fonamentin en una metodologia d’auditoria i d’investigació dirigida exclusivament 
a obtenir proves que constatin el caràcter il·lícit d’aquestes activitats i que 
n’identifiquin l’autor.

A Catalunya la legislació actual atorga a la inspecció de lluita contra el frau totes 
les atribucions necessàries per complir les seves funcions, com l’accés als locals 
i a la documentació, la pràctica de controls i verificacions, i l’adopció de mesures 
cautelars en cas de sospita d’infracció com, per exemple, la immobilització de 
productes, la retirada del mercat o la suspensió d’activitats de fabricació, així com 
la incoació d’expedients sancionadors en cas que sigui necessari. 
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Vigilància i control oficial 

I-079 Control de la producció integrada

DARP La producció integrada és un sistema de producció encaminat a obtenir aliments 
d’elevada qualitat nutritiva i organolèptica mitjançant l’aplicació de mètodes 
productius sostenibles i respectuosos envers el medi ambient i l’entorn rural. Estan 
sotmesos a un sistema de control i certificació estricte. 

A diferència de la producció ecològica, la producció integrada permet la utilització 
de productes agroquímics de síntesi (adobs, fitosanitaris, etc.), si bé aquesta 
utilització està restringida a l’ús de determinades matèries autoritzades, que 
prèviament han avaluat uns comitès de tècnics i que es recullen a les normes 
tècniques específiques de producció integrada per a cada cultiu. La finalitat de 
la producció integrada és obtenir productes de gran qualitat, minimitzar l’ús de 
productes agroquímics, disminuir els residus i optimitzar els mètodes de producció 
mitjançant una integració total de tots els recursos disponibles.

La qualitat i la seguretat dels productes es garanteix mitjançant un certificat oficial. 
El sistema de control i certificació s’aplica obligatòriament a totes les empreses 
agrícoles que utilitzen aquest sistema de producció. Només se certifiquen els 
productes que compleixen estrictament la normativa de producció integrada. 
Aquests productes s’identifiquen amb la imatge d’una marieta, que és el distintiu 
de producció integrada a Catalunya.

L’organisme encarregat d’aplicar aquest sistema de control és el Consell Català de 
la Producció Integrada (CCPI), que és una corporació de dret públic tutelada pel 
Departament d’Agricultura.
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Vigilància i control oficial 

I-080 Control de la producció ecològica

DARP La normativa que regula aquest mètode de producció és d’aplicació a tots aquells 
productes que, procedents de l’agricultura i la ramaderia, inclosa l’aqüicultura, 
es comercialitzen o es volen comercialitzar com ecològics. Aquest sistema inclou 
totes les activitats de producció, d’elaboració, de manipulació i de comercialització 
d’aquest tipus de productes, tant d’origen vegetal com animal.

A fi de garantir que els productes ecològics es produeixen seguint els requisits 
establerts per la normativa europea sobre producció ecològica, les activitats 
realitzades pels operadors en totes les fases de producció, preparació i distribució 
de productes ecològics estan sotmeses a un sistema de control que s’aplica als 
operadors ecològics i comprèn tota una sèrie de mesures precautòries i de control 
específiques orientades a garantir al consumidor el compliment de la normativa de 
producció ecològica en la qualificació dels productes comercialitzats.

Tots els operadors ecològics reben una visita de control anual en funció d’una 
avaluació del risc que es produeixin irregularitats i infraccions, pel que fa al 
compliment dels requisits establerts per la normativa. Alguns reben visites de 
control addicionals.

La facultat de control de la producció ecològica està conferida al Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat de control en forma de 
corporació de dret públic, sota la tutela administrativa i supervisió del DARP. El 
sistema de control i certificació del CCPAE compleix els requisits per a organismes 
que certifiquen productes i està acreditat per l’ENAC mitjançant la norma europea 
UNE-EN ISO/IEC 170665.
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Vigilància i control oficial 

I-081 Control de la qualitat diferenciada

DARP La Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària, i el Decret 285/2006 que la desenvolupa, 
tenen dues finalitats bàsiques: potenciar la utilització dels distintius de qualitat i 
establir els mecanismes de protecció de la qualitat agroalimentària i de la lluita 
contra el frau. La Llei 14/2003 regula les figures de protecció següents: denominació 
d’origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), indicació geogràfica 
de begudes alcohòliques (IG), especialitat tradicional garantida (ETG), marca de 
qualitat agroalimentària (marca Q), artesania alimentària i inventari de “productes 
de la terra”.

Les diverses figures de protecció responen a definicions i conceptes diferents, però 
totes tenen, entre les seves raons de ser, ésser una garantia de qualitat de cara als 
consumidors, alhora que són una manera d’avalar el valor afegit de les produccions. 
Les DOP, IGP, ETG i IG són règims de qualitat establerts per la normativa europea. 
La resta estan regulades exclusivament en l’àmbit català.

Les DOP i les IGP són distintius d’origen i qualitat que designen productes originaris 
d’una zona geogràfica concreta i que fonamentalment deuen les seves propietats 
i característiques al medi geogràfic en el qual es produeixen i elaboren total o 
parcialment (depenent de si es tracta de DOP o IGP). Malgrat les diferències en 
les definicions, tots dos tipus de distintiu gaudeixen del mateix tipus de protecció.

Les ETG són distintius de qualitat que no estan limitats a una zona geogràfica. 
Protegeixen productes agroalimentaris obtinguts per mètodes de producció i 
receptes tradicionals. 

El Departament d’Agricultura, mitjançant la Direcció General d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries, té la competència en matèria d’inspecció, 
de verificació i de control de la qualitat. La certificació de la qualitat diferenciada 
vinculada a un origen geogràfic (DOP i IGP) i especialitats tradicionals garantides 
(ETG) abans de la seva comercialització es pot delegar a entitats de control i 
certificació inscrites al Registre d’entitats de control i certificació de productes 
agroalimentaris de Catalunya.
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Vigilància i control oficial 

I-082
Registre d’entitats de control i certificació de productes 
agroalimentaris de Catalunya

DARP El Registre d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de 
Catalunya té com a objecte la inscripció de les entitats dedicades al control i/o 
la certificació dels productes emparats per una denominació d’origen protegida, 
indicació geogràfica protegida o per una marca de qualitat, i dels productes 
que procedeixen de la producció agrària ecològica, de la producció integrada, 
dels productes amb característiques específiques i dels plecs de condicions de 
l’etiquetatge voluntari de la carn (xai-cabrum, aviram, etc.), d’ous, de la Lletra Q 
de la llet, de vins (anyada i varietat), així com d’altres distintius de qualitat o de 
forma de producció que la normativa estableixi. La inscripció en aquest registre és 
obligatòria per a les entitats de certificació i control que vulguin actuar a Catalunya 
en matèria de qualitat agroalimentària.

Arran del Decret 17/2012, de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006, 
pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària, el Registre 
d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya 
s’estructura en dues seccions:

 ― SECCIÓ A: Secció de les entitats dedicades al control i/o la certificació dels 
productes emparats per una DOP, IGP, ETG, DG, DOP o IGP de productes 
d’origen vitivinícoles i de productes que procedeixen de la producció agrària 
ecològica, i altres que pugui establir la normativa, respecte dels quals la 
normativa comunitària requereix la realització de controls oficials i per tant 
la verificació del compliment del plec de condicions ha de ser realitzada per 
l’autoritat competent o mitjançant delegació d’aquesta competència en un 
organisme de control.

 ― SECCIÓ B: Secció de les entitats de control i certificació d’aquells productes 
emparats per la Marca Q, la producció integrada, els plecs de condicions 
de l’etiquetatge voluntari de carn, així com d’altres distintius de qualitat o 
de forma de producció que la normativa estableixi, respecte dels quals la 
normativa comunitària no estableix que la verificació del compliment del 
plec de condicions requereixi un control oficial, i per tant que el control hagi 
de ser realitzat per l’autoritat competent o mitjançant delegació d’aquesta 
competència en un organisme de control.
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Vigilància i control oficial 

I-083
Control de l’etiquetatge, presentació, publicitat i documentació, 
acompanyament dels recursos marins a les llotges pesqueres, als 
magatzems frigorífics, als mercats majoristes i durant el transport

DARP

ACC

ASP-P

La normativa vigent en matèria d’etiquetatge, presentació, publicitat i documentació 
dels recursos pesquers estableix les condicions bàsiques de comercialització dels 
productes de la pesca i té per objectiu regular la normalització d’aquests productes 
i la seva correcta identificació als efectes d’una transparència del mercat i d’una 
informació al consumidor més grans en tota la cadena de comercialització, que 
comprèn des de la primera venda fins a l’arribada al consumidor final. 

La gran varietat de productes pesquers existent demana que el consumidor 
tingui una informació precisa de l’espècie i el seu origen, no només respecte de 
la zona de captura, sinó també pel que fa al mètode de producció, de captura 
o de cultiu marí, així com de les seves característiques essencials. Amb aquest 
objectiu  s’implementen accions orientades a vetllar pel compliment de les normes 
sobre etiquetatge, presentació i publicitat, a fi de poder garantir la traçabilitat 
dels recursos pesquers i la comercialització pels canals reglamentaris, seguint les 
normes de seguretat alimentària i d’etiquetatge previstes. 
 
Els productes marins son sotmesos a control de l’etiquetatge, la presentació, la 
publicitat i la documentació abans de la venda, als establiments majoristes de 
destinació, als magatzems frigorífics i durant el transport per carretera. Així com 
també en la fase de venda al detall, a les peixateries, per part de l’Agència Catalana 
del Consum.
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I-084 Vigilància i control del benestar animal

DARP

ASP-P 

L’objecte d’aquesta intervenció és verificar l’aplicació correcta de la normativa 
europea sobre benestar animal mitjançant inspecció a les explotacions ramaderes 
duta a terme pels serveis veterinaris oficials del Departament d’Agricultura, 
verificació tècnica i documental dels mitjans de transport en el moment de la 
inscripció al registre duta a terme pels serveis veterinaris oficials del Departament 
d’Agricultura, controls en ruta duts a terme pels cossos policials conjuntament 
amb els serveis veterinaris oficials del Departament d’Agricultura, i control de 
l’arribada i descàrrega dels animals a l’escorxador i durant el sacrifici dut a terme 
pels veterinaris oficials d’escorxador del Departament de Salut.

S’han dissenyat i desenvolupat programes de formació de personal adreçats 
a tècnics, transportistes, responsables i cuidadors que abracen tant el benestar 
dels animals a l’explotació com en el transport i els moments anteriors i durant el 
sacrifici.

Els principals àmbits de control en benestar animal són: instal·lacions, equips, 
aïllament, temperatura, ventilació, il·luminació, accés a aliments i a l’aigua, 
espai disponible, llibertat de moviments, neteja i desinfecció, maneig, transport, 
atordiment i sacrifici.

En cas d’incompliment de caràcter lleu s’emet un requeriment de correcció amb un 
termini per corregir-ho i, en cas d’infracció greu o si la infracció lleu no s’ha corregit 
en el termini establert, es proposa la incoació d’un expedient sancionador.
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I-085
Vigilància, lluita i eradicació de malalties animals 
no transmissibles per via alimentària

DARP Entre les malalties animals hi ha un ampli grup que, tot i no ser transmissibles 
a les persones o no ser de transmissió alimentària, poden tenir una repercussió 
important en el comerç internacional d’aliments o en la imatge i confiança que els 
consumidors tenen en la cadena alimentària. Les malalties que afecten la cabana 
ramadera poden afectar el comerç internacional d’animals i els seus productes i 
fins i tot ser un motiu de bloqueig a l’exportació. En benefici de la confiança dels 
consumidors i del comerç internacional d’aliments, cal garantir els nivells de sanitat 
animal més elevats en els animals d’abastament independentment que puguin o 
no afectar la salut humana. Per aquest motiu s’apliquen programes de vigilància, 
de lluita i d’eradicació en totes les especies productores d’aliments, inclosos els 
conills, les abelles i els peixos de piscifactoria. 

En col·laboració amb els sectors ramaders, el DARP implementa programes 
orientats a la vigilància, a la lluita, al control i/o a l’eradicació de malalties animals. 
Les activitats portades a terme són de diversos tipus segons la malaltia en qüestió. 
Les principals són: proves diagnòstiques als animals, profilaxi vacunal, sacrifici 
obligatori dels animals afectats quan és necessari, eliminació dels cadàvers i 
restricció de moviments.

També existeixen plans predefinits d’actuació de vigilància, de prevenció i de 
resposta ràpida o eficaç en cas d’aparició d’un focus, per tal d’eliminar-lo en el termini 
més breu possible i així minimitzar l’impacte de la malaltia a la cabana ramadera. 
A Catalunya les principals malalties que no són de transmissió alimentària però 
que són objecte d’aquest tipus de mesures són les següents: llengua blava o febre 
catarral maligna, peripneumònia contagiosa bovina, leucosi bovina enzoòtica, 
tremolor ovina, pesta porcina africana (PPA), pesta porcina clàssica (PPC), malaltia 
vesicular porcina (MVP), malaltia d’Aujeszky, malaltia de Newcastle, influença 
aviària i virus del Nil occidental. En aquests dos darrers casos també són zoonosis 
transmissibles.
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Vigilància i control oficial 

I-086
Vigilància, control oficial i mesures de lluita i eradicació en l’àmbit de la 
sanitat vegetal

DARP

 

De la mateixa manera que en sanitat animal, els problemes de sanitat vegetal 
poden afectar el comerç internacional d’aliments i la confiança dels consumidors. 
El Departament d’Agricultura duu a terme accions de divulgació de tècniques de 
mitjans de lluita contra les plagues que són clau per donar a conèixer i poder 
combatre millor els agents perjudicials i evitar-ne la propagació de manera més 
efectiva.

Un altre element que cal destacar és la vigilància i el control de les plagues de 
quarantena, que són un grup concret de plagues i malalties que poden tenir 
importància econòmica potencial i que figuren a la llista de la Unió Europea. La 
inclusió d’una plaga a la llista de quarantena limita la introducció i la circulació dels 
portadors potencials per tal de minimitzar-ne el risc d’introducció a les zones lliures 
i com a conseqüència el lliure comerç dels vegetals afectats. Quan es detecta un 
focus, o bé se sospita que hi ha aquesta possibilitat, l’Administració ha de verificar-ne 
la presència i, si es confirma, cal adoptar mesures fitosanitàries per tal d’aconseguir 
l’eradicació de la plaga. El Servei de Sanitat Vegetal registra i inspecciona tots els 
proveïdors de material vegetal de plantació i autoritza l’emissió de passaports 
fitosanitaris si estan lliures de plagues de quarantena i es compleixen els requisits 
tècnics de la normativa comunitària.

L’objectiu és evitar la introducció i propagació a Catalunya de noves plagues 
especialment perilloses que puguin provocar danys econòmics i socials greus i un 
augment en la utilització de plaguicides, especialment les que la UE ha publicat 
en matèria de decisions de mesures d’emergència (cargol poma, Xylella fastidiosa, 
etc.).

Quan és necessari s’apliquen mesures de lluita col·lectiva contra plagues. Es tracta 
de campanyes específiques dirigides a lluitar de manera col·lectiva contra les 
plagues de difícil control individual a determinades zones. Tots aquests tractaments 
es porten a terme mitjançant tècniques i productes de baixa perillositat per a les 
persones i el medi. Sempre que és possible s’utilitzen tècniques de lluita alternativa 
a la lluita química, com la utilització de feromones i d’altres atraients mitjançant 
les tècniques de captura massiva i de confusió sexual amb la finalitat de reduir els 
tractaments químics.
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Vigilància i control oficial 

I-087
Vigilància i control del compliment de la normativa vigent en matèria 
d’organismes genèticament modificats (OGM)

DARP

ACC

ASP-P

 

Els organismes genèticament modificats es poden definir com organismes en què 
el material genètic (DNA) s’ha alterat d’una manera que no es produeix naturalment 
per acoblament o recombinació natural. Aquesta tècnica permet transferir gens 
individuals seleccionats d’un organisme a un altre, fins i tot entre espècies no 
relacionades. 

Encara que les activitats de vigilància i de control d’OGM per part de les 
administracions públiques comencen a la fase primària, també s’estenen a la 
resta de la cadena alimentària. L’objectiu és protegir el dret dels consumidors a 
triar a partir d’informació fiable i la lliure circulació dels productes genèticament 
modificats que s’hagin autoritzat. 

Les intervencions públiques en aquesta matèria són, principalment: la regulació i 
control dels OGM que es poden posar al mercat i les entitats que operen amb OGM; 
la regulació i control de la coexistència entre els productors que empren OGM i 
els que operen amb sistemes d’agricultura ecològica, integrada o convencional; 
el control del compliment de la normativa sobre traçabilitat d’OGM; la vigilància 
i el control del compliment de la normativa sobre comercialització i etiquetatge 
de material vegetal i cultius comercials de vegetals genèticament modificats, i el 
control de la traçabilitat i l’etiquetatge dels pinsos i dels aliments posats a disposició 
dels consumidors.

Es duen a terme el controls mitjançant inspeccions a les empreses i la presa de 
mostres reglamentàries a establiments minoristes d’alimentació tenint en compte 
els productes susceptibles d’incorporar OGM. Les mostres són objecte d’anàlisi 
laboratorial per determinar si hi ha presència d’OGM (anàlisi qualitativa) i, en cas 
afirmatiu, es procedeix a la seva quantificació.

En cas que es detectin incompliments reglamentaris en relació amb la presència 
d’OGM en un producte alimentari, s’inicia la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador al responsable comercial i s’investiga la traçabilitat ascendent del 
producte per determinar-ne el proveïdor, el distribuïdor i el fabricant o l’importador. 
Les incidències relacionades amb els OGM es notifiquen mitjançant els sistemes 
d’alerta i d’intercanvi d’informació.
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Vigilància i control oficial 

I-088
Control de la composició dels aliments i de la veracitat de la informació 
posada a disposició dels consumidors mitjançant l’etiquetatge i la publicitat

ACC

AL

 

L’Agència Catalana del Consum porta a terme activitats de control dirigides a 
comprovar, investigar i controlar l’adequació dels productes alimentaris que són 
al mercat a l’abast dels consumidors amb les disposicions vigents en matèria de 
disciplina del mercat i de defensa dels consumidors. Els productes alimentaris posats 
al mercat s’han d’adequar als reglaments i a les normes de qualitat que els regulen, 
informar adequadament sobre la naturalesa, la identitat, la qualitat, la composició, 
la quantitat, la durada, l’origen o la procedència i la fabricació o l’obtenció. A més 
a més, no han d’indicar atribucions, efectes o propietats que no posseeixen, ni 
característiques particulars que tots els productes similars també posseeixen. En 
general, han de presentar informació sobre les seves característiques de manera 
suficient i veraç.

El control programat periòdic de productes alimentaris inclou la programació 
anual de la presa de mostres i l’anàlisi dels productes alimentaris a l’abast dels 
consumidors per a la seva comercialització. En aquest control programat es prenen 
mostres per analitzar paràmetres de composició i d’adequació a la normativa que 
els regula, així com la informació i l’etiquetatge preceptiu. També comprèn l’estudi 
i la investigació de la publicitat de productes i serveis per comprovar la veracitat 
de la informació facilitada. Entre els paràmetres per a la selecció de la presa de 
mostres, la inspecció prioritza aquells en què s’observi algun tipus d’incompliment 
a l’etiquetatge o que siguin productes denunciats, en oferta o marques noves 
de consum més habituals, així com l’estudi i la investigació de la publicitat de 
productes i serveis per comprovar la veracitat de la comunicació comercial. A 
més, anualment es duen a terme altres campanyes específiques en relació amb 
l’etiquetatge i la publicitat de determinats productes alimentaris, com per exemple 
sobre al·legacions o informació nutricional.



Pla de seguretat alimentària de Catalunya, 2017-2021

Pàgina Intervencions193

Número 
Organismes 
responsables

Diàleg i participació

I-089
Sistemes de comunicació i de coordinació entre els diferents participants en 
la cadena alimentària

ΣACSA En una estratègia general i integrada de seguretat alimentària cal impulsar 
l’intercanvi d’informació i d’opinions entre les persones responsables de l’avaluació 
de la gestió del risc, els consumidors, les empreses alimentàries, la comunitat 
acadèmica i altres parts interessades. Aquest intercanvi inclou l’explicació de les 
dades, opinions i resultats de l’avaluació del risc, així com l’anàlisi dels criteris 
científics, tècnics i de protecció de la salut en què es fonamenten les decisions 
relacionades amb la gestió del risc.

En aquesta línia de treball s’han d’articular i mantenir comissions mixtes de treball 
amb tots els participants en la cadena alimentària, les administracions públiques 
i els consumidors, per compartir informació i inquietuds, portar a terme l’anàlisi 
conjunta dels problemes existents i dissenyar línies d’acció coordinada que 
permetin una major eficàcia en la prevenció de problemes de seguretat alimentària 
i en la solució dels que puguin existir.

Dins d’aquesta línia d’intervenció cal destacar alguns fòrums de treball que 
tenen especial importància, com és el cas de la Comissió Directora de Seguretat 
Alimentària, amb representació dels departaments competents de la Generalitat, 
de les administracions locals i dels operadors de la cadena alimentària. Aquesta 
comissió és l’òrgan directiu per als temes específics d’avaluació i comunicació dels 
beneficis i els riscos en seguretat alimentària. Les seves principals funcions són 
informar sobre la proposta de Pla de seguretat alimentària, aprovar la memòria 
anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, aprovar els criteris 
per a la comunicació en l’àmbit de la seguretat alimentària, i analitzar i proposar les 
accions que s’han d’emprendre a partir dels dictàmens científics.

Comunicació del risc  

8.4

Construir xarxes d’intercanvi d’informació i treball 
conjunt, i mantenir un nivell de coneixement i de 
confiança elevat per part de la ciutadania
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I-089
Sistemes de comunicació i de coordinació entre els diferents participants en 
la cadena alimentària

ΣACSA Es disposa també d’altres fòrums de treball sectorials que són clau en aquest àmbit 
d’intervenció: la Comissió de Treball dels Consumidors i Usuaris, la Comissió de 
Seguiment de la Seguretat de la Carn de Boví i Oví, la Comissió de Seguiment de 
la Seguretat de l’Aviram, la Comissió de Seguiment de la Seguretat de la Llet, la 
Comissió de Seguiment de la Seguretat del Porcí, la Comissió de Seguiment de 
la Seguretat de l’Apicultura i els seus Productes, la Comissió de Seguiment de la 
Seguretat del Peix i Productes de la Pesca, i el Grup de Treball sobre Al·lèrgies 
Alimentàries i al Làtex.

L’objectiu principal d’aquests grups és debatre l’estat de la situació de cada sector 
específic, intercanviar informació i proposar actuacions de millora per tal d’assolir 
el màxim grau de seguretat alimentària. El nombre de comissions es va ampliant 
o ajustant a mesura que és necessari amb l’objectiu de tenir representats tots els 
actors participants en la cadena alimentària.
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I-090
Codi de bones pràctiques comercials al llarg de la cadena 
alimentària a Catalunya

DARP L’acord del Codi de bones pràctiques comercials (CBPC) es va signar el 29 de 
juliol de 2011. El Departament d’Agricultura en va ser el precursor i en coordina 
les reunions. És d’adhesió voluntària i ja té més de 18 associacions adherides, 
representants de la producció, la indústria i la distribució agroalimentària. 

Els principals objectius de l’acord del CBPC són:

 ― Millora de les pràctiques comercials per tal que siguin més transparents, àgils 
i eficients.

 ― Millora de la informació i percepció del consumidor sobre els productes 
agroalimentaris i el funcionament del sector.

 ― Valorització dels productes agroalimentaris de qualitat, de major seguretat 
alimentària, més sostenibles i respectuosos amb el benestar animal.

 ― Millora de la comercialització, el creixement i l’orientació del mercat.
 ― Millora de l’eficiència i del desenvolupament tecnològic.
 ― Foment dels canals que afavoreixin la comercialització de la producció local.
 ― Posada en funcionament d’instruments per comunicar i resoldre conflictes 

entre empreses i tot tipus d’operadors.

L’acord del CBPC té com a propòsit general la valorització dels productes i una 
major seguretat alimentària. Aquests aspectes són els que s’han de tractar, 
preveure les actuacions convenients i que s’aprovin a les reunions de la Comissió 
Paritària, que és l’òrgan encarregat d’interpretar i de realitzar el seguiment de 
l’acord del CBPC.
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Coneixement i informació

I-091
Recopilació d’informació sobre el grau de coneixement, percepció i con-
fiança de la ciutadania en l’àmbit de la seguretat alimentària

ΣACSA La recopilació d’informació sobre el coneixement, la percepció i la confiança de 
la ciutadania en matèria de seguretat alimentària és un element important per 
a l’anàlisi i la definició de noves estratègies de millora continuada en seguretat 
alimentària. Per a la recopilació d’informació s’utilitzen múltiples fonts, com 
ara enquestes, premsa, ràdio, televisió, xarxes socials, consultes o denúncies, 
entre d’altres. La informació obtinguda ha de permetre caracteritzar el nivell de 
coneixement de la ciutadania en seguretat alimentària, així com la seva percepció 
i confiança en cada moment en vista a plantejar actuacions concretes de millora 
contínua en aquests àmbits per tal d’assolir la màxima aproximació a allò que 
estableix la visió del Pla de seguretat alimentària de Catalunya. 

I-092
Impuls de la comunicació i intercanvi entre experts, administracions públi-
ques i professionals dels mitjans de comunicació

ΣACSA La complexitat de la cadena alimentària i les seves múltiples implicacions evidencien 
la necessitat de conèixer a fons els principals determinants de la percepció pública 
de la seguretat alimentària i d’actuar fomentant la participació dels actors que 
determinen aquesta percepció. En aquest sentit, els mitjans de comunicació són 
un dels principals determinants en la percepció que la ciutadania té respecte a la 
seva seguretat en qüestions d’alimentació.

Els mitjans no només difonen determinades informacions o deixen de difondre’n 
d’altres, sinó que a més creen estats d’opinió i marquen les agendes socials sobre 
què és o no és preocupant en un moment determinat.

Davant d’aquesta necessitat, cal mantenir els ponts de diàleg entre els comunicadors 
que es dediquen a informar sobre temes de seguretat alimentària i els diferents 
especialistes del sector, amb la finalitat última d’aconseguir la millor coordinació 
possible i la generació d’una cultura comuna de seguretat alimentària. Per tal 
d’assolir els seus objectius, s’han de desenvolupar activitats d’anàlisi de la cobertura 
periodística de la seguretat alimentària a l’àmbit de Catalunya i, per tant, portar a 
terme contactes periòdics en forma de reunions, jornades o taules rodones amb 
periodistes i especialistes de les diferents àrees per tal de debatre temes d’interès 
en la matèria.
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Coneixement i informació

I-093
Sensibilització, foment i divulgació de coneixement i pràctiques correctes en 
seguretat alimentària

ACSA DMA

DARP

ASP

ACC

AL

Les activitats en l’àmbit de la divulgació i de la informació en seguretat alimentària 
són clau per mantenir uns nivells de seguretat elevats en aquesta matèria. S’ha 
de continuar treballant en l’elaboració i millora de material informatiu de qualitat 
i adequat a les necessitats dels destinataris. S’ha de fer un esforç d’actualització 
i s’han d’explotar tots els canals informatius, divulgatius i formatius disponibles 
gràcies a les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Cal sensibilitzar, 
informar i promoure bones pràctiques en totes les fases de la cadena alimentària 
per assolir i mantenir el nivell més elevat de seguretat alimentària possible en cada 
moment segons els coneixements disponibles.

Les dades epidemiològiques indiquen que més del 80% de les toxiinfeccions 
alimentàries es produeixen en l’àmbit domèstic i de la restauració col·lectiva, cosa 
que fa necessària una intervenció de caràcter sostingut per tal de sensibilitzar i 
donar consells bàsics d’higiene que permetin incidir en els principals factors 
contribuïdors. Tanmateix, cal no deixar de banda les iniciatives de sensibilització 
i de promoció de pràctiques correctes orientades a la resta d’àmbits de la cadena 
alimentària, des de la producció primària fins a la indústria.

Un element que ha esdevingut clau en la comunicació en els darrers anys han estat 
les aplicacions disponibles a través d’internet (pàgines web, app, xarxes socials, 
etc.). Des de les administracions públiques competents s’ha de continuar amb 
l’activitat de manteniment i millora d’aquest canal de divulgació i comunicació que 
ha esdevingut imprescindible. Internet és un instrument amb un potencial enorme 
en seguretat alimentària i una eina per facilitar la feina i per difondre informació 
a la ciutadania i als professionals en temes relacionats amb aquest àmbit. A 
través d’aquest mitjà s’estructuren espais temàtics on es pot trobar i intercanviar 
informació rellevant i actualitzada de qüestions d’interès en temps real. També són 
elements clau en la comunicació l’edició de material audiovisual i material imprès, 
així com l’organització de jornades, congressos i altres fòrums de comunicació, que 
també suposen eines clau en aquesta política. 

També és important promoure la participació dels anomenats prescriptors, com 
ara els professionals sanitaris, els mestres o els professionals de la restauració i la 
venda minorista d’aliments, així com les institucions més properes a la ciutadania, 
com ara els ens locals. 
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Coneixement i informació

I-093
Sensibilització, foment i divulgació de coneixement i pràctiques correctes en 
seguretat alimentària

ACSA DMA

DARP

ASP

ACC

AL

Les línies de treball que cal continuar impulsant en aquest àmbit són la publicació 
d’informació sobre dictàmens científics i polítiques de gestió; l’edició i distribució 
de material d’informació i divulgació; l’organització de seminaris, jornades, 
tallers i reunions informatives al personal prescriptor, com els professionals del 
sistema educatiu, sanitari, del comerç minorista i la restauració, els mitjans de 
comunicació i els representants de les associacions de consumidors; el disseny i 
l’actualització de continguts de seguretat alimentària orientats a integrar-los dins 
del material curricular de l’ensenyament primari i secundari, en col·laboració amb 
el Departament d’Ensenyament, i la divulgació mitjançant xerrades i ponències en 
col·laboració amb les entitats locals, entre d’altres accions.
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I-094 Base de dades de legislació alimentària

ACSA La legislació alimentària és un instrument clau de la gestió del risc. Garanteix 
un nivell elevat de protecció de la salut de les persones i dels interessos dels 
consumidors, alhora que garanteix el funcionament eficaç del mercat interior. 
Està fonamentada principalment en una anàlisi de riscos basada en l’evidència 
científica disponible i està sotmesa a avaluacions i a revisions constants en funció 
de les noves dades disponibles. Fa referència a tots els aspectes de la cadena de 
producció agroalimentària, des de la producció, la transformació, el transport o la 
distribució, fins al subministrament dels aliments i dels pinsos. Constitueix una eina 
imprescindible tant per als operadors econòmics com per als organismes oficials 
competents encarregats de la vigilància sanitària i del control oficial dels aliments.

El gran nombre de disposicions legislatives, les actualitzacions i les renovacions 
constants fan necessari, per gestionar adequadament aquesta informació, 
disposar d’una base de dades que permeti mantenir actualitzada la normativa 
de manera permanent i, un cop indexats els documents, fer cerques actives en 
les àrees temàtiques d’interès. Posar-la a l’abast dels operadors econòmics i de la 
població en general contribueix a garantir un nivell elevat de coneixement de les 
regles del joc i de la protecció de la salut. Des de l’ACSA es porta a terme aquesta 
activitat amb l’objectiu que tota la informació recollida pugui estar a l’abast de totes 
les parts interessades.

La base de dades de legislació alimentària constitueix un repertori ordenat, 
actualitzat i classificat de les disposicions normatives en matèria de seguretat 
alimentària aprovades i publicades en els diaris oficials, en especial el Diari Oficial 
de la Unió Europea, en què es publiquen la major part de les normes de seguretat 
alimentària que són d’aplicació a Catalunya. Conté vincles amb la legislació europea 
i amb els anomenats textos consolidats, que són documents no oficials que 
integren una disposició legislativa bàsica amb les seves modificacions i correccions, 
en un únic text. L’actualització de la base de dades és realitzada diàriament per 
personal tècnic de l’ACSA i comporta la revisió dels diaris oficials, la selecció de 
les disposicions d’interès i la introducció a la base de dades. Constitueix una eina 
de consulta de la legislació existent en aquesta matèria per a qualsevol persona o 
empresa, ja que es tracta d’una eina d’accés lliure.
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I-095 Atenció a consultes sobre seguretat alimentària

ASP

ACC

AL

ACSA 

DMA

DARP

La resposta a consultes és un servei adreçat a la ciutadania en el seu conjunt i 
en particular als participants en la cadena alimentària, com ara els titulars de les 
activitats que hi estan relacionades i els mateixos consumidors. Les consultes 
formulades per particulars, associacions professionals o altres entitats són 
objecte d’un procediment de gestió que culmina amb el lliurament de la resposta 
sol·licitada a la persona o organisme interessat. Es poden formular per escrit, per 
correu electrònic i per telèfon. 

Aquesta línia de treball és un instrument molt útil en l’àmbit de la comunicació, ja 
que permet conèixer de primera mà els dubtes i les qüestions plantejades des de 
diferents sectors, i la resposta donada contribueix a donar coherència i coordinació 
als criteris en l’àmbit de la seguretat alimentària per part de les administracions 
responsables.

I-096 Gestió de denúncies 

ASP

ACC

AL

ACSA 

DMA

DARP

Els ciutadans, les empreses i les associacions empresarials o les organitzacions de 
persones consumidores poden presentar denúncies davant de les administracions 
amb responsabilitats en seguretat alimentària comunicant presumptes infraccions 
observades. 

La denúncia és un instrument molt valuós de col·laboració amb l’Administració 
pública i d’intercanvi d’informació. A més, la denúncia genera actuacions de gestió, 
ja que arran d’una denúncia s’inicia un expedient en el qual intervenen els serveis 
d’inspecció per comprovar si els fets denunciats són certs i si s’ha comès alguna 
infracció. L’expedient pot acabar amb l’aplicació de diverses mesures orientades a 
la correcció de les disconformitats observades, com el requeriment, la retirada dels 
productes del mercat o el tancament de l’establiment si és necessari, així com la 
sanció administrativa al fabricant, al venedor del producte o al prestador del servei 
que ha comès la infracció. 

Les denúncies també són una font d’informació útil sobre les qüestions que més 
preocupen la ciutadania i sobre les quals, a part de la gestió del cas concret, cal 
analitzar si és necessari prendre mesures generals quan es detecta que es tracta 
d’un problema generalitzat. 
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I-097 Sistemes de gestió i de comunicació en els casos de crisi alimentària

ASP

ACSA 

DARP

ACC 

AL

DMA

El procediment general d’actuació per gestionar les situacions de crisi i emergència 
alimentària especifica les actuacions que s’han de dur a terme així com l’estratègia 
de comunicació. En aquest procediment s’estableix una sistemàtica de presa de 
decisions i de coordinació per optimar la protecció de la salut davant d’aquestes 
situacions i subministrar informació correcta a la ciutadania. En aquest procés 
esdevé bàsic el principi de la transparència, que es configura com una manifestació 
del dret de la ciutadania a tenir un coneixement adequat dels problemes de salut 
col·lectius que impliquin un risc.

Les situacions de crisi que es generen no sempre impliquen un risc per a la salut 
de la població a través dels aliments, però poden derivar de la percepció de la 
ciutadania en un determinat moment. Es distingeix entre situació de crisi i alerta. 
La situació d’alerta està associada a un o més perills i es pot gestionar segons unes 
mesures de gestió preestablertes que estan orientades a eliminar el risc per a la 
salut. Per la seva banda, la situació de crisi no sempre està associada a un risc per 
a la salut, les mesures que cal aplicar s’han de determinar cas per cas i requereix 
una estratègia de comunicació específica que garanteixi la transparència i que sigui 
capaç de preservar o de recuperar la confiança de la ciutadania. Si és necessari, 
s’apliquen simultàniament les mesures preestablertes per a les alertes alimentàries 
juntament amb les mesures addicionals de comunicació que requereixi cada crisi.

El procediment general d’actuació per a les situacions de crisi i alertes alimentàries 
té per objecte promoure una coordinació adequada dels esforços i determinar 
quines són les mesures de gestió més indicades que cal aplicar, en base a la 
informació científica disponible. Una vegada tancada la crisi es preveu l’elaboració 
d’un informe en què se’n recopili el desenvolupament, les experiències adquirides i 
les mesures de millora que s’hauran d’aplicar en situacions futures similars.
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I-098 Pla de comunicació de riscos

ASP

ACSA DMA

DARP

ACC

AL

Mitjançant els sistemes coordinats d’intercanvi ràpid d’informació, com el RASFF, es 
duu a terme la comunicació entre les autoritats competents de les alertes i altres 
informacions rellevants en seguretat alimentària. El nombre de comunicacions 
tramitades mitjançant aquests sistemes és molt ampli. Només en alguns casos, 
atenent determinades circumstàncies especials que hi concorrin, és necessari dur 
a terme una acció de comunicació del risc a la població. Aquesta comunicació s’ha 
de fer d’acord amb criteris objectius i normalitzats, la qual cosa requereix que hi 
hagi un pla de comunicació del risc.

Segons el procediment previst, s’ha de dur a terme la comunicació a la població 
en els supòsits en què la informació disponible permeti constatar que existeix un 
perill capaç de produir un dany per utilització o consum del producte a la població; 
el producte està distribuït i no hi ha possibilitat de paralització immediata i retirada 
completa del mercat, incloses les unitats que ja puguin estar en poder de la 
ciutadania, així com altres supòsits en què, encara que no es donin les condicions 
anteriors, existeixi una demanda social o mediàtica d’informació. L’anàlisi de la 
situació i la iniciativa de comunicació correspon a les autoritats competents que 
han d’actuar de manera coordinada i adequada a les seves competències i al seu 
àmbit territorial de responsabilitat.

El procediment preveu la comunicació ràpida utilitzant mitjans de comunicació, 
com els canals audiovisuals, la premsa i internet. També preveu un sistema de 
seguiment i d’actualització de la informació, així com la comunicació del final de la 
situació de risc en el moment en què aquesta es pugui donar per finalitzada. 
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I-099 Planificació i seguiment de la política integrada de seguretat alimentària 

ACSA

DMA

DARP

ASP

ACC

AL

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya, definit per la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública, és el marc de referència per a les accions públiques de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en aquesta matèria. Inclou les línies 
directives i de desplegament de les actuacions i els programes que es duen a terme 
per assolir les finalitats del Pla. El procediment d’elaboració del Pla de seguretat 
alimentària ha de garantir la intervenció de les administracions, les institucions, les 
societats científiques i els professionals relacionats amb la seguretat alimentària, 
així com de la societat civil. Correspon a la Comissió Directora de Seguretat 
Alimentària emetre un informe sobre la proposta de Pla de seguretat alimentària 
abans de la seva aprovació. El Govern, a proposta dels departaments competents 
en matèria de salut, agricultura, alimentació, ramaderia i pesca, aprova el Pla. 

El Pla de seguretat alimentària té una vigència de 5 anys i ha d’incloure els objectius 
de seguretat alimentària pel que fa als àmbits de la innocuïtat dels aliments, la 
sanitat, la nutrició i el benestar dels animals, la sanitat vegetal, els productes 
zoosanitaris i fitosanitaris, i la contaminació ambiental, si afecten directament la 
seguretat alimentària, el conjunt dels serveis, programes i actuacions que s’han de 
desenvolupar, i els mecanismes d’avaluació dels objectius i del seguiment del Pla.

El Pla de seguretat alimentària constitueix l’instrument principal de planificació i de 
seguiment de la política de seguretat alimentària a Catalunya.

Qualitat, eficiència i coordinació
dels serveis

8.5

Oferir serveis eficients i de qualitat per part de les 
administracions públiques responsables
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I-100 Anàlisi periòdica de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya

ACSA

DARP

ASP

ACC

AL 

DMA

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix el mandat d’elaborar 
una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya. En 
aquest document es recull la informació més rellevant i s’analitza la situació en la 
matèria. La memòria ha de ser aprovada per la Comissió Directora de Seguretat 
Alimentària.

L’anàlisi de la situació de la seguretat alimentària es porta a terme mitjançant 
indicadors que permeten conèixer els riscos per a la salut mitjançant les dades de 
prevalença i d’exposició als perills, el efectes reals sobre la salut de les persones a 
través de les dades d’incidència de malalties i el grau de compliment de les normes 
vigents en àmbits com la innocuïtat, la qualitat, el benestar animal i altres qüestions 
relacionades amb la seguretat alimentària. Així mateix, es recull informació que 
permet estimar la situació quant a la percepció de la ciutadania i de la societat en 
el seu conjunt.

La informació i les conclusions recollides en aquest document d’anàlisi 
constitueixen un referent per a tots els implicats en la seguretat alimentària en un 
context de col·laboració orientada a la millora continuada, així com un instrument 
de transparència per part de les administracions responsables

I-101
Seguiment periòdic de la implementació del Pla de seguretat alimentària de 
Catalunya

ACSA

DARP

ASP

ACC

AL 

DMA

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya estableix un model d’intervenció 
basat en la definició dels objectius que es volen assolir, indicadors de seguiment i 
intervencions orientades a generar un impacte que millori la situació existent fins 
a arribar a l’objectiu previst i mantenir-lo de manera sostinguda. Un dels objectius 
implícits d’aquest model és tenir monitorada tota la cadena alimentària d’acord 
amb una bateria d’indicadors rellevants i construir un quadre de comandament 
que permeti tenir una visió objectiva i global de la situació en cada moment per 
una presa de decisions adequada. Periòdicament es realitza un seguiment dels 
indicadors i intervencions previstos al Pla per tal de conèixer l’evolució de la 
implementació així com l’evolució i el grau en què es van assolint els objectius. Tot 
això, amb la voluntat de facilitar el seguiment del compliment del Pla i d’impulsar 
la millora continuada, així com afavorir una major coordinació i integració en 
l’estratègia global establerta. 
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I-102 Qualitat dels serveis prestats pels laboratoris oficials

ASP

DARP

ACC

AL

DMA

Els laboratoris de control oficial mantenen un nivell elevat de qualitat per garantir 
la competència del centre per realitzar proves i anàlisis amb validesa oficial dins 
dels àmbits en què s’hagi acreditat el laboratori. Un laboratori oficial ha de tenir 
l’acreditació necessària per als serveis que presta com a proveïdor de resultats 
analítics a partir de mostres remeses pels serveis de control oficial. Aquesta 
acreditació requereix un esforç important d’estandardització i qualitat de les 
tècniques analítiques utilitzades. L’acreditació es porta a terme mitjançant un 
organisme independent que acredita els laboratoris d’acord amb els criteris de la 
normativa.
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I-103
Sistemes de coordinació amb altres institucions supraterritorials amb 
responsabilitats en  seguretat alimentària 

DARP

ASP

ACSA

La coordinació entre administracions i especialment amb la de la Unió Europea 
es porta a terme bàsicament a través de diferents òrgans i mecanismes en què 
es troba representada l’Administració de la Generalitat per tractar les polítiques 
d’agricultura, de ramaderia, de salut, de medi ambient i de consum. Els diferents 
organismes de la Generalitat de Catalunya hi participen en funció de les seves 
respectives competències i treballen per a la coordinació amb les institucions 
europees mitjançant diferents mecanismes.

Es porten a terme activitats de coordinació en matèria de desenvolupament 
normatiu i d’aplicació de programes d’intervenció en seguretat alimentària. Una 
de les missions de la Comissió Europea és vetllar pel compliment homogeni de les 
responsabilitats de les autoritats de cada estat membre en seguretat alimentària. 
Un dels seus instruments de control en aquesta matèria és l’oficina especialitzada 
en la seguretat alimentària, des de la qual es porten a terme periòdicament visites 
d’auditoria als estats membres. Cada vegada que es porta a terme una actuació 
d’aquest tipus al nostre país s’han de portar a terme tota una sèrie d’actuacions 
de preparació i coordinació per facilitar l’execució de l’auditoria i el seu posterior 
seguiment.
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I-104 Comissió Directora de Seguretat Alimentària

ΣACSA La Comissió Directora de Seguretat Alimentària és un òrgan directiu per als temes 
específics d’avaluació i de comunicació dels beneficis i els riscos en seguretat 
alimentària. Està formada per representants del departament competent en matèria 
de salut, un dels quals és el president o presidenta de la Comissió; del departament 
competent en matèria d’agricultura, alimentació, ramaderia i pesca, un dels quals 
és la vicepresidenta de la Comissió; així com dels departaments competents en 
matèria de medi ambient, consum i comerç. També hi estan representats els ens 
locals, les organitzacions empresarials del sector de l’alimentació, les organitzacions 
agràries més representatives, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, 
les associacions de consumidors i les associacions relacionades amb la qualitat i la 
seguretat alimentàries més representatives. 

Les funcions de la Comissió Directora de Seguretat Alimentària són les següents:
 

 ― Emetre un informe sobre la proposta de Pla de seguretat alimentària. 
 ― Aprovar la memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a 

Catalunya. 
 ― Aprovar els criteris per a la comunicació en l’àmbit de la seguretat alimentària. 
 ― Analitzar i proposar les accions que s’han d’emprendre a partir dels dictàmens 

científics. 
 ― Proposar el nomenament dels vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat 

Alimentària. 
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I-105 Coordinació interdepartamental i interadministrativa 

ΣACSA A fi de promoure la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència dels serveis prestats per les 
administracions públiques, s’ha de fomentar la cooperació entre les organitzacions 
que actuïn en l’àmbit de la seguretat alimentària a Catalunya. Així mateix, s’ha de 
mantenir una coordinació adequada amb altres organismes estatals i europeus 
d’importància destacada en seguretat alimentària. Aquesta línia de treball ha de 
permetre facilitar coordinar, intercanviar informació i dissenyar projectes per 
a l’avaluació, la vigilància, el control, la prevenció i la comunicació en matèria de 
seguretat alimentària. 

Per aquests motius, com a instruments de coordinació, col·laboració i cooperació, 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) manté actiu el grup de treball 
de coordinació interdepartamental i interadministrativa. En aquest grup participen 
representants dels departaments de la Generalitat amb responsabilitats en salut, 
agricultura, ramaderia, pesca, consum, medi ambient, així com representants de 
les administracions locals de Catalunya. El seu objectiu és definir les línies de treball 
dels departaments de la Generalitat amb competències en seguretat alimentària 
segons les directrius existents, les necessitats de cada departament i les situacions 
de risc o risc potencial que es puguin donar, fer el seguiment de les activitats i 
compartir informació en matèria de seguretat alimentària. En aquest grup es 
defineixen les línies prioritàries d’actuació, s’intercanvia informació, s’aproven 
acords i es fa seguiment. Així mateix, el grup és un instrument d’orientació 
estratègica i de repartiment de responsabilitats i d’actuació segons les competències 
dels diferents departaments. Aquest grup participa activament en l’elaboració del 
Pla de seguretat alimentària de Catalunya i en la memòria anual sobre la situació 
de la seguretat alimentària a Catalunya.

Es disposa també de grups de treball específics que tenen com a missió analitzar 
problemes, cercar les possibles solucions i desenvolupar acords, a fi d’implementar 
les accions d’intervenció necessàries. La durada d’aquests grups pot ser estable, 
quan es tracta de crear un espai de diàleg permanent entre les diferents entitats, 
o ad hoc, quan es creïn per resoldre o abordar un tema concret que preocupa o 
interessa en un determinat moment, com per exemple avaluar un projecte de llei. 
Aquests fòrums de treball han de ser dinàmics, flexibles i interactius.

Pel que fa al cas concret dels plaguicides, la Generalitat de Catalunya va crear la 
Comissió Interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides, mitjançant el 
Decret 447/2004, com a òrgan de planificació i coordinació de les actuacions en 
aquesta matèria. Aquesta Comissió, en què participen diversos departaments de la 
Generalitat, està inscrita al Departament d’Agricultura.



Pla de seguretat alimentària de Catalunya, 2017-2021

Pàgina Intervencions209

Número 
Organismes 
responsables

Intervencions

Coordinació 

I-106

Coordinació, anàlisi de resultats i impuls d’actuacions de millora com a re-
sultat de les auditories que les institucions europees, països tercers i altres 
organismes internacionals efectuen a Catalunya en l’àmbit de la seguretat 
alimentària

ASP 

DMA

DARP

ACC

AL

ACSA

Els governs estatals, regionals i locals treballen per aplicar la legislació comunitària 
i els acords i tractats internacionals en els seus respectius territoris mitjançant la 
realització de controls oficials als productors, fabricants i comerciants d’aliments 
a tota la cadena alimentària. Les institucions europees, països tercers i altres 
organismes internacionals comproven periòdicament que la normativa i/o els 
acords s’estan aplicant correctament mitjançant la realització d’auditories en els 
estats membres i en els països tercers que exporten a la UE.

Periòdicament les institucions europees i països tercers amb acords comercials 
porten a terme auditories del control oficial alimentari que efectuen les autoritats 
responsables a Catalunya. Els resultats de cada auditoria realitzada s’exposen en 
un informe que conté conclusions i recomanacions. Es formulen recomanacions 
a l’autoritat competent per tal que corregeixi qualsevol no-conformitat detectada. 
L’autoritat competent ha de presentar un pla d’acció en el qual s’exposi la manera 
com s’han d’esmenar les deficiències i aquest pla d’acció és avaluat i supervisat 
mitjançant una sèrie d’activitats de seguiment. 

Cada vegada que es realitza una actuació d’aquest tipus a un estat membre, cal 
fer tota una sèrie d’actuacions de preparació i de coordinació en col·laboració amb 
les organitzacions competents. S’ha de planificar el suport i col·laboració amb la 
visita d’auditoria, fer-ne el seguiment i una anàlisi posterior de resultats, i seguir 
les accions que hagi estat necessari implementar en funció de les conclusions i 
recomanacions que es plantegin a l’informe final.

El funcionament correcte del control oficial i la correcció de les possibles no-
conformitats detectades suposen un element clau per mantenir obert el mercat 
europeu i internacional als productes alimentaris de Catalunya. 
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I-107
Cooperació i coordinació institucionals amb les forces de seguretat, la 
fiscalia i les autoritats judicials en aquelles qüestions que puguin constituir 
delicte en l’àmbit de la seguretat alimentària

DMA

DARP

ASP

ACC

AL

ACSA

En l’àmbit de la seguretat alimentària ocasionalment es detecten determinades 
pràctiques susceptibles de ser tipificades com a delicte d’acord amb el Codi penal. 
Es tracta de pràctiques tipificades expressament com a delictes contra la salut 
pública o bé com a fraus penals, cosa que les situa en l’àmbit d’actuació de les 
autoritats judicials, amb les quals han de col·laborar les administracions públiques 
en general. Tot i que no és freqüent, ocasionalment es detecten aquest tipus de 
pràctiques a la cadena alimentària. Un dels exemples més coneguts en aquest 
àmbit és la producció i utilització de substàncies il·legals per potenciar l’engreix del 
bestiar. 

En cas que les autoritats de control oficial alimentari detectin alguna d’aquestes 
pràctiques, es posen en marxa procediments de comunicació i coordinació amb 
els cossos de seguretat, la fiscalia i les autoritats judicials per prendre les mesures 
necessàries i adients en cada cas en concret. Les activitats que es posen en marxa 
en aquests supòsits són les diligències necessàries per a la investigació i recollida 
de proves amb la finalitat de poder conèixer els fets i dictar la sentència que 
correspongui per part de l’autoritat judicial. En aquests casos, els serveis de control 
oficial donen suport tècnic a les accions portades a terme pels serveis de seguretat 
i les autoritats judicials.

Tot i que són molt costoses en recursos, aquestes investigacions acostumen a 
aportar informació valuosa sobre pautes d’actuació i tècniques utilitzades per a la 
comissió dels delictes, cosa que contribueix a millorar els sistemes de vigilància i 
control a la cadena alimentària.

Altres línies de col·laboració i de coordinació són la tramitació de denúncies 
d’infraccions administratives comunicades pels cossos de seguretat o el suport 
d’aquests cossos de seguretat als serveis d’inspecció quan les circumstàncies fan 
necessària la seva participació. 
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I-108
Sistemes de formació i informació del personal al servei de les administra-
cions públiques 

DMA

DARP

ASP

ACC

AL

ACSA

Tot el personal encarregat d’efectuar intervencions oficials en matèria de seguretat 
alimentària ha de rebre la formació adequada en el seu àmbit que el capaciti per 
complir la seva funció de manera competent i coherent. Els organismes oficials 
responsables en seguretat alimentària de la Generalitat de Catalunya i de les 
administracions locals desenvolupen un gran nombre d’activitats de formació 
continuada del seu personal mitjançant programes anuals o plurianuals de formació, 
bé directament o mitjançant convenis de col·laboració amb altres organismes i 
institucions. Aquesta formació té per objectiu ampliar i actualitzar permanentment 
els coneixements en matèria de seguretat alimentària, amb especial referència a 
la normativa que és d’aplicació. Cada programa de formació anual es dissenya a 
partir de la valoració global realitzada de les accions formatives impartides durant 
anys anteriors i de les necessitats de formació tècnica detectades en l’exercici de 
les funcions que té encomanades el personal. La formació es complementa amb la 
provisió de documentació i dades relatives a l’avaluació, la gestió i la comunicació 
del risc, programes i resultats de control oficial, tots ells accessibles directament 
o mitjançant aplicacions informàtiques, intranet o pàgines web, entre d’altres 
instruments.

Especialment es tenen en compte els requisits quant a formació de la reglamentació 
de la Unió Europea, entre la qual cal destacar el Reglament (CE) núm. 882/2004 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls efectuats 
per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i 
aliments, i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals (DOUE L 165, de 
30-04-2004).
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I-109 Sistemes de supervisió del control oficial en seguretat alimentària 

DARP

ASP

ACC

AL

El Reglament (CE) núm. 882/2004, referent als controls oficials, estableix que les 
autoritats en l’àmbit de la seguretat alimentària han de realitzar la supervisió dels 
controls oficials que facin amb la finalitat que s’assoleixin els objectius que preveu 
el propi Reglament i d’altres que fixen les normes de seguretat alimentària.

Tota organització, per tal de millorar el seu funcionament, necessita disposar 
d’informació objectiva sobre ella mateixa i el seu funcionament, ja que és el primer 
pas per poder prendre decisions basades en evidències que comportin una millora. 
Els organismes oficials que intervenen en l’àmbit de la seguretat alimentària 
han de disposar de sistemes de control intern orientats a la millora contínua 
del funcionament i la prestació de serveis. Les activitats de supervisió interna 
consisteixen en la realització d’un control periòdic per part dels responsables de 
cada programa sobre la seva execució per tal de comprovar l’adequació de les 
actuacions i dels recursos als objectius previstos, el compliment de les normes i els 
procediments establerts, així com per promoure les millores de disseny i execució 
que siguin necessàries. 

Els organismes responsables desenvolupen procediments documentats, protocols, 
procediments, instruccions i criteris definits en els propis programes, en els quals 
es dóna informació i es descriuen de manera detallada cadascun dels passos o 
accions que han d’exercir els agents encarregats del control oficial. L’existència 
d’aquests instruments d’estandardització no garanteix que aquests se segueixin en 
la totalitat dels casos. Per poder assegurar-ho és necessari desenvolupar activitats 
de supervisió del control oficial amb una verificació o supervisió del compliment dels 
procediments documentats esmentats. Mitjançant la supervisió es determina si el 
control oficial compleix o no amb els objectius i els criteris prèviament establerts 
en els programes de gestió del risc alimentari. Aquesta supervisió normalment es 
realitza des de serveis centrals, regionals i territorials seguint un ordre jeràrquic 
orgànic o funcional.

La supervisió del control oficial s’emmarca dins de l’àmbit de les línies d’actuació de 
qualitat dels organismes de control oficial, que integren intervencions per millorar 
la qualitat de les actuacions i per acomplir amb efectivitat i eficiència les activitats 
de gestió del risc alimentari. 
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I-110 Auditoria interna del control oficial de la cadena alimentària 
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El Reglament (CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004, estableix, en el seu article 4.6, que les autoritats competents han de fer 
auditories internes o podran ordenar la realització d’auditories externes sobre 
el control oficial i, atenent el seu resultat, prendran les mesures oportunes per 
garantir que estan assolint els objectius del Reglament. 

Les auditories es caracteritzen per ser portades a terme per un organisme o 
unitat independent del responsable del programa i d’acord amb una metodologia 
concreta reconeguda internacionalment. L’auditoria és un examen sistemàtic i 
independent que es realitza per determinar si les activitats i els processos satisfan 
les disposicions o els estàndards de referència prèviament establerts, si compleixen 
allò estipulat en el procediment documental, si s’apliquen de manera efectiva i si 
són adequats per assolir els objectius fixats, constituint un instrument valuós de 
diagnòstic i millora de les organitzacions de control oficial alimentari. 
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I-111 Transparència i informació a la ciutadania
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S’ha de continuar posant a disposició de la ciutadania informació actualitzada i de 
fàcil comprensió sobre les intervencions portades a terme en seguretat alimentària 
i els resultats obtinguts. Aquesta activitat ha de ser permanent en períodes intercrisi 
i reforçada en moments de crisi. 

Aquesta intervenció consisteix a continuar posant a l’abast del públic les dades 
objectives necessàries sobre les qüestions de seguretat alimentària, de manera 
que la informació els sigui accessible i útil. Tota la informació sobre dictàmens i 
controls s’ha de posar a disposició de la ciutadania, alhora que s’ha de promoure 
la comprensió de la informació subministrada, així com fomentar la prevenció de 
riscos i la promoció de pràctiques correctes en l’etapa domèstica de la cadena 
alimentària, en què bona part de les mesures de seguretat alimentària estan en 
mans dels consumidors.

La posada a disposició de la ciutadania de tota la informació disponible és essencial 
amb l’objectiu de mantenir la confiança pública en la cadena alimentària i en la seva 
seguretat, així com per a una millor comprensió de la situació, dels riscos i de les 
mesures preses en moments de crisi. D’aquesta manera es manté permanentment 
un marc d’informació, de transparència i de rendiment de comptes a la ciutadania i 
s’impulsa la participació i l’intercanvi d’informació en seguretat alimentària així com 
una cultura comuna en seguretat alimentària.
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