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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L’objectiu del projecte és determinar la gestió més eficaç dels perills físics metàl·lics a 
la sala d’especejament partint de dues hipòtesis: 

 El control d’agulles hipodèrmiques presents a la carn podria ser més eficaç a 
l’escorxador que a les sales d’especejament, que és on actualment es porta a 
terme.  

 La implantació de mesures preventives eficaces pot evitar la incorporació a la 
cadena alimentària d’alguns perills físics.  

Per tal de corroborar les dues hipòtesis anteriors, hem consultat empreses que tenen 
instaurat un control sobre els perills físics, mitjançant la implementació d’uns 
prerequisits i uns autocontrols basats en el sistema d’anàlisi de perills i punts de 
control crític (APPCC), així com empreses que comercialitzen detectors de metalls, 
inspectors sanitaris, veterinaris habilitats de granges i científics (CReSA i Departament 
d’Anatomia Patològica de la Facultat de Veterinària de Saragossa). 
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2. PERILLS FÍSICS METÀL·LICS (PFM) A LA GRANJA, L’ESCORXADOR I LA 
SALA D’ESPECEJAMENT  

 

 

2.1. IDENTIFICACIÓ I TRACTAMENT A LA GRANJA DEL BESTIAR PORCÍ AMB 
AGULLES HIPODÈRMIQUES PROCEDENTS DEL MANEIG 
 

Els principals PFM dins d’una granja són, d’una banda, la presència d’agulles en 
l’animal per trencament a l’hora de tractaments terapèutics o vacunacions per part del 
veterinari i, de l’altra, la presència de filferros clavats en diferents zones de l’animal 
(llengua, peülles, etc.) a causa d’un manteniment incorrecte de les instal·lacions. 

Tot i no haver fet un estudi exhaustiu de la incidència d’aquests PFM, hem parlat amb 
diversos professionals dins el sector i la casuística del trencament d’agulles és molt 
baixa. Pel que fa als filferros, la informació que en tenim és que s’han trobat inserits en 
llengües. Els protocols de benestar animal a la granja haurien de poder prevenir 
aquestes incidències. 

La presència d’agulles trencades en els porcs es pot reduir amb la millora de les 
tècniques d’inoculació. D’una banda, utilitzant pistoles dosificadores amb tub flexible, 
en les quals l’agulla s’uneix a la pistola mitjançant un tub de goma. Aquesta mesura 
comporta que sigui més difícil que es trenqui l’agulla quan l’animal es mou. D’altra 
banda, hi ha agulles de diferents qualitats pel que fa a la composició i el disseny i, en 
conseqüència, de diferent resistència i duresa. La utilització d’agulles més resistents 
reduirà les incidències respecte al trencament (en aquest sentit, es pot consultar 
l’annex 1). 

Els professionals (auxiliars i veterinaris) ens expliquen que quan l’agulla es trenca 
acostuma a sobresortir de la pell de l’animal, la qual cosa en facilita l’extracció manual 
al mateix moment, i que molt poques vegades l’agulla queda inserida dins l’animal 
sense que hi hagi possibilitat d’extreure-la. També ens comenten, però, que quan la 
inoculació la fa personal poc experimentat, no els resulta fàcil extreure l’agulla 
trencada de l’animal encara que en sobresurti. 

No trobem dades que indiquin que les agulles trencades migrin dintre del cos de 
l’animal. Els experts (Departament d’Anatomia Patològica) manifesten que no hi ha 
casuística documentada sobre això. 

En cas que quedi una agulla trencada dintre de l’animal s’hauria d’establir un protocol 
d’actuació amb la finalitat que aquest perill pugui ser eliminat en etapes posteriors: a 
l’escorxador, a la sala d’especejament, etc. (annex 2). 

A més, el Reial decret 361/2009 exigeix que tots els animals que es traslladin a 
l’escorxador vagin acompanyats d’una informació mínima, en la qual ha de figurar 
qualsevol incidència que els afecti i que pugui comprometre la seguretat alimentària, 
com podria ser el cas d’un animal amb una agulla trencada clavada. 
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2.2. ESTUDI DEL TRACTAMENT DE LES CARNS AMB AGULLES I FILFERROS A 
L’ESCORXADOR 
 

El tractament de les carns amb agulles i filferros que es fa a l’escorxador serà més 
efectiu com més informació es disposi de l’etapa anterior, és a dir, de la granja. Hi ha 
diferents sistemes per eliminar aquests perills. 

En cas que arribin animals identificats i acompanyats amb la informació referent a la 
presència d’agulles o filferros (segons els protocols instaurats que s’han comentat en 
el punt anterior), l’escorxador disposarà d’un procediment per mantenir correctament 
identificades les canals afectades fins a eliminar-ne totalment el perill. Alguns 
escorxadors incorporen aquests procediments dins del pla de formació dels 
manipuladors i instauren, per exemple, un “protocol d’actuació per a la detecció i 
l’eliminació d’agulles de les carns” (annex 3). 

També pot passar que no arribi la informació correcta a l’escorxador i que se 
sacrifiquin animals amb agulles o filferros sense distingir-los de la resta. En aquest 
cas, l’escorxador haurà de tenir instaurades les mesures preventives adients per tal 
d’evitar que les carns afectades arribin a la cadena alimentària. Un exemple d’això pot 
ser la detecció de filferros en llengües. Per poder evitar aquest perill es podria 
instaurar, dins del pla de formació dels manipuladors, la inspecció visual i la palpació 
de les llengües. 

En qualsevol dels casos, quan es detectés la presència d’una agulla o filferro, 
s’haurien de prendre mesures correctores en relació amb els proveïdors per evitar la 
reincidència del problema. 

Respecte a les canals afectades, la majoria dels escorxadors, per no dir tots, 
traslladen la gestió del perill al següent esglaó de la cadena alimentària: la sala 
d’especejament. Quan en tenen coneixement, ho fan explícitament, mitjançant la 
identificació i la comunicació específica d’aquestes canals. 

És per això que vam plantejar la hipòtesi que es milloraria l’efectivitat del control dels 
perills físics metàl·lics si les agulles i filferros de les canals de porcí es detectessin a 
l’escorxador en comptes de fer-ho a les múltiples sales d’especejament que abasteix. 
Però més endavant veurem que el disseny i les característiques dels detectors fan 
difícil la instal·lació integrada a les cadenes de sacrifici de l’escorxador. 

 

2.3. ESTUDI DEL TRACTAMENT DELS PFM A LES SALES D’ESPECEJAMENT 
 

A la granja i a l’escorxador hem fet referència únicament a la presència d’agulles i 
filferros en animals vius i a les canals. Pel que fa a la sala d’especejament, atès que és 
on es gestionen els perills físics, farem una explicació més àmplia sobre el control dels 
perills físics metàl·lics (PFM). 

Hi ha diversos factors que influeixen directament en la gestió dels PFM: 

A. La naturalesa dels PFM 
 
En l’estudi dels PFM és fonamental saber-ne la composició, ja que segons quina sigui 
les mesures que s’utilitzen seran més o menys eficaces. Depenent de la composició 
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de l’objecte que contamina el producte, un detector de metalls tindrà més o menys 
capacitat de detectar-lo. Els podem agrupar en:  

 

a. Ferrós (ferro): són els més fàcils de detectar. 
b. No ferrós (llautó, coure, alumini, plom, bronze, etc.): se solen detectar per la 

seva elevada conductivitat elèctrica. 
c. Acer inoxidable: són els més difícils de detectar, especialment els de grau 316 i 

304 (són els utilitzats per determinar la sensibilitat del detector). 
 

B. L’origen dels PFM 
 

a) Presència en les matèries primeres: 
 Agulles trencades en els colls de les mitges canals. 
 Altres cossos estranys provinents de la granja (filferros en llengua o 

extremitats per deficiències en el manteniment de les instal·lacions). 
 

b) Incorporació per part dels manipuladors:  
Tots aquells objectes, evitables, que els manipuladors poden incorporar 
accidentalment als productes (botons, bolígrafs, arracades, pírcings, anells, 
penjolls, monedes, claus, clips per als cabells, xinxetes, agulles de cap, clips 
per al paper, etc.). 

 

c) Incorporació derivada de les operacions de manteniment:  
 Tornavisos i altres eines similars, ferritja i restes de soldadures 

procedents de reparacions, articles diversos procedents de neteja 
defectuosa o negligència, etc. 

 Contaminació dels envasos que contenen producte amb visos, cargols i 
altres elements metàl·lics que provenen de les màquines utilitzades en el 
procés. 

 

d) Incorporació per processament en planta:  
 Trencament de ganivets, ganivetes i broques al llarg de tota la línia 

d’especejament (en tallar les mitges canals, desfer les peces càrnies, polir 
aquestes peces, i en la resta d’operacions que es porten a terme dins la 
sala d’especejament). 

 Contaminació de les mitges canals, amb restes metàl·liques, per caigudes 
a terra en el moll de descàrrega, cambres de refrigeració. 

 

Una manera d’afrontar els PFM esmentats abans és establir un seguit de mesures 
preventives: 

A. Prendre com a base els prerequisits següents i establir protocols d’actuació 
quan calgui. 

 
a) Pla de proveïdors. És bàsic per evitar que les matèries primeres ja vinguin 

contaminades. Dins d’aquest pla és important tenir present els diferents 
proveïdors: 
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 Proveïdor que ens subministra les mitges canals. 

 Proveïdor del material auxiliar. 

 Proveïdor de canats, carros i palets (client). 
b) Pla de formació de manipuladors. Per exemple: 

 Implantar unes condicions d’entrada dels manipuladors a la línia de 
manipulació (incloses dins del contracte laboral). 

 Bones pràctiques de treball: mantenir l’ordre a la sala i magatzems 
annexos. 

 Protocols en cas d’incidències, com ara per canals que hagin caigut a 
terra. 

c) Pla de manteniment. És important que inclogui una revisió periòdica de totes 
les màquines que s’utilitzen en el procés. 

 

B. Utilitzar sistemes de detecció: detectors de metalls. 
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3. FUNCIONAMENT DELS DETECTORS DE METALLS MAGNÈTICS I DE RAIGS X 

 

Els cossos estranys metàl·lics dels aliments poden ser detectats bàsicament, entre 
altres sistemes, mitjançant dues tecnologies diferenciades: 

2.1. Els detectors de metalls magnètics (convencionals) 

2.2. Els detectors per raigs X 

 

3.1. FUNCIONAMENT DEL DETECTOR DE METALLS MAGNÈTIC 
(CONVENCIONAL) 
 

Un detector de metalls convencional és un aparell que, a través de l’emissió d’ones 
electromagnètiques, aconsegueix captar la presència de cossos metàl·lics, ja sigui dins 
d’un aliment, enterrats, dins una maleta, etc. 

Components d’un detector de metalls convencional 

En general, un detector de metalls convencional està format per les parts següents: 

 

Imatge de < http://www.farmida.com.mx/Catalogos/ls12.html >, modificada per MB. 

El capçal d’exploració disposa de 3 bobines enrotllades sobre un suport metàl·lic o 
nucli, completament paral·leles entre elles. La central rep un corrent elèctric d’alta 
freqüència i produeix l’emissió d’un camp magnètic inicial, i les dues laterals actuen 
com a receptores del senyal final. Quan una partícula metàl·lica passa a través de 
l’obertura, el camp magnètic s’altera a cada una de les dues bobines laterals 
receptores, crea un senyal que es pot processar, ampliar i identificar, i que és útil per 

http://www.farmida.com.mx/Catalogos/ls12.html
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detectar contaminants metàl·lics en la indústria alimentària. La intensitat del senyal 
dependrà de la mida de la partícula, entre altres factors. 

 

    

Imatges de Reducción de la contaminación por metales, Mettler-Toledo. 

La sensibilitat del detector de metalls s’expressa habitualment com el diàmetre d’una 
esfera metàl·lica, d’un tipus concret de metall, que es detecta sense error en el centre 
de l’obertura del detector de metalls. 

 

Factors limitadors dels detectors de metalls convencionals 

Els principals inconvenients dels detectors de metalls són els factors limitadors de la 
sensibilitat. Hi ha diversos factors que poden influir en el rendiment del detector, com 
ara els següents: 

 El tipus de metall. La sensibilitat del detector varia segons quin sigui el metall 
present, és a dir, depenent de la seva permeabilitat magnètica (facilitat amb què es 
magnetitza el metall) i conductivitat elèctrica. 

 

 

Quadre de Reducción de la contaminación por metales, Mettler-Toledo. 

 

Els materials més utilitzats tant per a la fabricació de les agulles hipodèrmiques 
com per a la maquinària d’empresa alimentària són els acers inoxidables 
austenítics (per exemple, l’acer inoxidable 304, 316), ja que són els més resistents 
a l’oxidació. Però aquests materials són justament els més difícils de detectar pels 
detectors de metalls convencionals, atès que no són magnètics pel contingut de 
níquel de la seva composició. 
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 La forma del metall i l’orientació. Si una partícula metàl·lica no esfèrica (per 
exemple, ferritja, filferros, agulles) passa per un detector, es detectarà amb més o 
menys facilitat depenent de la forma i l’orientació que presenti. Això s’anomena 
efecte d’orientació. 

 

 

Imatges de Reducción de la contaminación por metales, Mettler-Toledo. 

 

A més, s’ha de tenir en compte la limitació del detector segons la sensibilitat 
esfèrica que té l’aparell alhora de detectar formes allargades de diferents longituds, 
és a dir, per tal de detectar elements amb un diàmetre determinat, cal que tinguin 
una longitud mínima en funció de la seva naturalesa. Per exemple, si s’utilitza una 
sensibilitat per diàmetres de 1.5 mm, el filferro d’acer inoxidable haurà de mesurar 
més de 8 mm perquè sigui detectable. 

 

 

   Imatges de Reducción de la contaminación por metales, Mettler-Toledo. 

 

Les sales d’especejament de les indústries càrnies acostumen a tenir aparells amb 
sensibilitats d’aproximadament 4-5-6 mm d’acer, ja que les obertures acostumen a 
ser grans a causa del format del producte que hi passa (canats de plàstic amb carn 
especejada dins o producte final ja envasat amb caixa de cartró). Això fa que els 
contaminants metàl·lics hagin de ser molt llargs o grans per poder ser detectats. 

 La mida de l’obertura i la posició del metall respecte d’aquesta obertura. Com més 
gran sigui l’obertura del detector menys sensible serà, i com més cèntric es trobi el 
cos metàl·lic més costarà de detectar, i més gran haurà de ser per poder-lo 
detectar. Als extrems es detecten cossos metàl·lics més petits. 
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Imatges de Reducción de la contaminación por metales, Mettler-Toledo. 

 

 Les condicions ambientals. Les interferències elèctriques (de ràdios, walkie-talkies, 
etc.) presents a l’aire, les vibracions de la planta i la fluctuació de la temperatura 
influeixen negativament en la sensibilitat d’aquests detectors (condicions molt 
habituals en les indústries càrnies). 

 La velocitat d’inspecció. No acostuma a ser un factor limitador per al detector, però 
s’hi han de fer ajustaments. 

 L’estabilitat del detector. Qualsevol petit moviment o alteració en l’estabilitat del 
detector disminueix la sensibilitat de l’aparell. S’ha de tenir en compte que el 
mateix ús afecta negativament l’estabilitat del detector. 

 Les característiques del producte. Els productes líquids i/o conductors, pel seu 
contingut en sals o àcids (carn fresca, formatge, pa calent, melmelada, etc.), poden 
generar un senyal en el detector encara que no continguin metalls. Aquest fet 
s’anomena efecte de producte. És necessari eliminar o reduir aquest senyal en 
posar en marxa un detector de metalls per evitar rebutjos erronis constants. Aquest 
ajustament fa que disminueixi la sensibilitat del detector. 

Quant al producte, la seva forma de presentació també és important. Els productes 
calents tenen més efecte de producte. Els congelats, per contra, serien el millor 
format per passar pel detector de metalls, ja que presenten poc efecte de producte, 
sempre que sigui un congelat homogeni. 

El fet de tenir el producte envasat, en cartró, plàstic, etc., no influeix en l’aparell, 
però sí que cal tenir en compte que aquests materials poden presentar 
contaminació metàl·lica del fabricant que poden donar-nos senyals en el detector 
de metalls. 

 

3.2. FUNCIONAMENT DEL DETECTOR DE METALLS PER RAIGS X 
 

Els raigs X són una forma de radiació electromagnètica, paquets d’energia que es 
transmeten en forma d’ones i que tenen les propietats següents: poder de penetració 
(capacitat de penetrar i travessar la matèria), efecte luminescent (capacitat d’incidir 
sobre certes substàncies i de fer que aquestes substàncies produeixin llum), efecte 
fotogràfic, efecte ionitzant i efecte biològic. Les dues primeres propietats són la base 
de la detecció per raigs X. 

Components d’un detector de metalls per raigs X 



GESTIÓ DELS PERILLS FÍSICS METÀL·LICS A LA SALA  D’ESPECEJAMENT 

COMUNITAT DE PRÀCTICA / PLA DE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 

 

12 

El sistema està format per tres parts: el generador de raigs X (A), el detector (B) i 
l’ordinador (C). 

 

 

Imatge de la Guía de inspección con rayos X: elaboración de un programa eficaz, Mettler-Toledo. 

Els raigs X es generen dins d’un tub de vidre on s’ha fet el buit, mitjançant l’acceleració 
d’un corrent d’electrons gràcies a una diferència de voltatge des d’un càtode A (–) cap 
a un ànode C (+). El càtode està format per un filament escalfat per un corrent elèctric 
que fa que es desprenguin els electrons que hi ha a la superfície B. L’ànode és de 
coure, amb el centre de tungstè o molibdè, en el qual xoquen els electrons de manera 
que es produeix energia electromagnètica en forma de raigs X. 

 

Imatge de la Guía de inspección con rayos X: elaboración de un programa eficaz, Mettler-Toledo. 

El 90% de l’energia que s’allibera en aquest procés és en forma de calor, per això 
aquests aparells disposen de sistemes de refrigeració: generalment el tub és en un 
bany d’oli. 

L’espectre d’energia dels raigs X produïts és molt ample i s’han de col·locar filtres 
(col·limadors) per absorbir els de baixa energia i els dispersos. El col·limador condueix 
els raigs X a la finestra de sortida, i d’aquí el feix surt en forma triangular fins al punt 
més ample, que coincideix amb el detector que hi ha a la cinta transportadora. 

 
Imatge de la Guía de inspección con rayos X: elaboración de un programa eficaz, Mettler-Toledo. 

 

Fonaments de la detecció per raigs X de metalls 
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En un feix de raigs X hi ha un nombre infinit de fotons. Quan aquest feix penetra en la 
matèria, hi ha una desaparició progressiva del nombre de fotons a causa de l’absorció 
i de la dispersió, i només l’energia residual arriba al detector. La quantitat d’energia 
absorbida depèn del gruix, la densitat i la massa atòmica del producte, i s’anomena 
grau d’atenuació lineal. Com més gruix, densitat i massa atòmica, més elevat és el 
grau d’atenuació lineal. 

La diferència de gruix, de densitat específica i de massa atòmica entre l’aliment i el 
contaminant són el fonament de la detecció per raigs X i ens permeten detectar la 
majoria de contaminants, sempre que la densitat d’aquests contaminants sigui superior 
a la del producte que els conté. Per exemple: 
 

 

Imatge de la Guía de inspección con rayos X: elaboración de un programa eficaz, Mettler-Toledo. 
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En aquesta taula es pot observar que la possibilitat de detecció de contaminants 
metàl·lics mitjançant detectors de raigs X és òptima. 

A més, la detecció per raigs X és una alternativa en els casos en què els detectors de 
metalls convencionals tenen límits, com ara els següents: 

 Productes envasats amb llaunes de metall o amb tapa metàl·lica. 
 Productes amb una concentració elevada de sal o una humitat molt alta. 

 
La detecció per raigs X també ens permet realitzar una gran varietat de comprovacions 
de qualitat in situ, a la mateixa línia, com ara: 
 

 Comprovar si el producte presenta defectes. 
 Fer el comptatge de components. 
 Identificar els productes trencats. 
 Controlar el contingut dels envasos. 
 Comprovar si els envasos estan ben tancats. 

 

Creació de la imatge 

El detector mesura la quantitat de raigs X (fotons) que han traspassat el producte i ho 
tradueix en píxels en una escala de valors que va de 0 (negre o mínima quantitat de 
fotons) a 255 (blanc o màxima quantitat de fotons). 

La imatge es crea per una acumulació seqüencial de ratlles (de dades de mesura) 
segons la mida que volem de detecció quan el producte passa per la zona de detecció 
amb una velocitat coordinada amb la d’exploració. Per exemple, si volem una detecció 
de 0,8 mm, anirà creant ratlles de dades noves cada 0,8 mm en direcció a la línia de 
flux.  

La imatge total es fa posant de costat totes aquestes lectures i és representada per 
una escala de grisos. 

La imatge estàndard (sense contaminants) del producte es crea fent passar pel 
detector entre 5 i 10 productes de qualitat òptima i es guarda al programari del sistema 
(ordinador) per utilitzar-la com a imatge patró. 

 

 Imatge de la Guía de inspección con rayos X: elaboración de un programa eficaz, Mettler-Toledo. 
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Sistemes de detecció 

Hi ha dos sistemes de detecció: 

 Per anàlisi de la imatge sostre 
És la forma més bàsica de detecció de la contaminació. Es fixa el sostre de la zona 
més densa (amb un valor més baix de píxels) i a partir d’aquest valor s’anirà 
rebutjant el producte. 
Aquest sistema és ideal per a productes homogenis i en el cas de contaminats 
significativament més densos que el producte. 

 Per anàlisi de la imatge radiològica 
És la forma més comuna i més flexible de detecció. Actua comparant el valor de 
cada píxel amb el valor dels píxels veïns; busca diferents imatges i les associa amb 
el perfil dels contaminants. Ofereix un gran nivell de detecció i seguretat, ja que pot 
discernir imatges de dos píxels. 

El nivell de detecció (amb qualsevol dels dos sistemes) per a contaminants metàl·lics 
pot arribar a ser de 0,5 mm. L’estàndard se situa entre els 0,8 i els 1,2 mm. 

 

Sistemes d’exploració 

 Sistemes de feix vertical 
- El feix de raigs X cau verticalment sobre la cinta transportadora. La 

inspecció es realitza mitjançant una secció vertical. 
- En aquest sistema, la màquina té la seva pròpia cinta transportadora. 
- És ideal per a productes amb menys profunditat que amplada i longitud. 

 

 Sistemes de feix horitzontal 
- El feix de raigs X passa per sobre de la cinta transportadora. En aquest cas, 

la cinta transportadora no afecta el sistema de detecció i la màquina pot 
instal·lar-se damunt de la cinta de producció directament. 

- La detecció es pot fer a través d’un o dos feixos de raigs X, en aquest 
darrer cas instal·lant-hi un col·limador divergent, a fi d’aconseguir dues 
imatges del producte en angle diferent. El sistema de dos feixos és ideal per 
a productes envasats i de vidre. 

 

   

Imatge de la Guía de inspección con rayos X: elaboración de un programa eficaz, Mettler-Toledo. 
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 Sistemes de feix horitzontal i vertical 
Combinen un feix vertical amb un o més feixos horitzontals. Els més avançats en 
combinen un de vertical amb tres d’horitzontals i permeten un 100% de seguretat 
en la inspecció. Són ideals per investigar trossos de vidre en envasos de vidre. 

Un avantatge dels detectors per raigs X és el fet que la qualitat de detecció no queda 
afectada ni per la temperatura del producte en el moment de la detecció ni per la seva 
humitat, ni tampoc per la variació d’aquesta humitat d’un producte a l’altre dintre d’un 
mateix lot. 

 

Condicions d’instal·lació 

La instal·lació dels detectors ha de ser efectuada per personal qualificat (amb titulació 
reglada), i ha de ser supervisada per l’òrgan competent. 

S’han d’instal·lar en una zona àmplia, tant per a la manipulació i el manteniment, com 
per a l’efectivitat dels sistemes de ventilació. 

Han de disposar de serveis elèctrics adequats (quadres elèctrics expressos) i de 
serveis pneumàtics (compressors), en cas que s’incorporin sistemes de rebuig de 
producte que necessitin aire a pressió. 

S’han de col·locar lluny de zones sotmeses a vibracions o cops, en alguns casos 
poden ser necessaris sistemes de fixació dels peus de les cintes i aparells. No es 
poden instal·lar sobre rodes. 

Estan sotmesos a interferències electromagnètiques, de manera que quan se’n faci la 
instal·lació s’han de tenir en compte els altres aparells de la zona. 

És necessari instal·lar un regulador de l’energia per evitar alts i baixos en el corrent 
elèctric que interfereixen negativament en el rendiment de l’aparell. 

És imprescindible la formació bàsica dels operadors en el funcionament, el 
manteniment, la comprovació i el calibratge periòdic de l’aparell. 
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4. SITUACIÓ ALS ESTABLIMENTS 

 

Per fer aquest treball s’han realitzat enquestes i entrevistes als sectors implicats. La 
informació recollida és molt dispersa i no permet elaborar una estadística 
representativa de la situació. Així mateix, no disposem de dades que relacionin el 
percentatge d’agulles hipodèrmiques trobades a les carns amb el nombre d’agulles 
que es trenquen a les granges. 

Moltes incidències sobre perills físics de les quals tenim constància són referents a 
perills diferents dels metàl·lics: restes de vidres, de cordills, de plàstics, de guants..., 
les quals s’han d’evitar amb mesures preventives i unes bones pràctiques. Aquests 
tipus d’incidències queden fora de l’abast d’aquest treball. 

Sovint, els perills que podem trobar en un producte elaborat acabat ja provenen de 
l’animal viu, com ara restes d’agulles, balins d’escopeta, trossos de filferro, punxes 
clavades, etc. Depèn molt de l’espècie animal i del sistema de cria i de producció. Així, 
en canals de conill no es troben incidències de perills metàl·lics i, en canvi, en el 
bestiar porcí és relativament freqüent trobar agulles trencades clavades a les papades, 
especialment en reproductores, o fins i tot ferros de diferents calibres clavats a les 
llengües, a causa de la seva curiositat natural i els seus hàbits. 

Quant a les agulles clavades, disposem de dades de set sales d’especejament, 
respecte als casos detectats durant l’any 2008. Es resumeixen en la taula següent: 

 

 

En aquesta taula es pot observar el següent: 

 No disposem de prou dades per poder fer un estudi estadístic rigorós, per això ens 
limitarem a fer una anàlisi orientativa amb les dades que tenim. 

 En les sis sales d’especejament de porcs d’engreix es detecten aproximadament 7 
agulles cada milió de canals. En canvi, a la sala que treballa amb reproductors es 
detecten 160 agulles per cada milió de canals, és a dir, 22 vegades més. Això 
podria explicar-se pel fet que els reproductors són tractats moltes més vegades al 
llarg de la seva vida productiva. 

 Hi ha variacions importants pel que fa al percentatge de detecció entre les diferents 
sales d’especejament, però en desconeixem la causa. 
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 A les canals de porc d’engreix, el 75% d’agulles trobades eren al cap de llom (24 
de 32) i 6 a la papada. També se’n troben a altres localitzacions. Tot i això, 
aquestes dades semblen incompletes, ja que només s’especifica una localització a 
cada sala d’especejament. 

 Respecte a la detecció, 7 de les agulles es van detectar visualment i 12 amb 
detector. Només a una sala d’especejament es van detectar agulles visualment i 
amb detector, això ens fa pensar que també són dades incompletes, o bé que a les 
indústries que tenen detector no es fa una inspecció visual, i viceversa. 

 

Finalment, un altre tipus d’incidències a què sovint es fa referència són les peces o 
fragments de maquinària trencats o despresos, o que hi han anat a parar a causa 
d’alguna operació de manteniment. 
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5. CONCLUSIONS 

 

 La major part de les agulles que es trenquen durant els tractaments terapèutics 
són eliminades al mateix moment pels tècnics. Si això no és possible, la 
implementació de procediments d’identificació i control poden eliminar l’agulla en 
etapes posteriors. 

 La implementació dels protocols anteriors i també altres mesures preventives, com 
ara bones pràctiques de manipulació i plans de manteniment, poden reduir els 
perills físics als escorxadors i a les sales d’especejament. 

 Els sistemes de detecció utilitzats són els detectors magnètics, però les condicions 
ambientals dels escorxadors i de les sales d’especejament, el mateix producte 
(carn) i la composició dels elements metàl·lics afecten directament la sensibilitat i el 
funcionament dels detectors de metalls. 

 Els detectors de raigs X són més sensibles als metalls, però no s’utilitzen per 
l’elevat cost econòmic de l’aparell i els requeriments d’instal·lació. 

 Tenint en compte les limitacions dels detectors en aquest tipus d’indústries, és 
imprescindible implementar i mantenir les mesures preventives necessàries per 
evitar l’entrada de perills físics a la cadena alimentària. 
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6. NORMATIVA 

 

 Reglament (CE) núm. 178/2002, de 28 de gener del 2002, pel qual s’estableixen 
els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat 
alimentària. Article 6: “La legislació alimentària es basarà en l’anàlisi del risc”. 

 Reglament (CE) núm. 852/2004, de 29 d’abril del 2004, relatiu a la higiene dels 
productes alimentosos. Article 5: “Els operadors de l’empresa alimentària han de 
crear, aplicar i mantenir un procediment o procediments permanents basats en els 
principis de l’APPCC”. 

 Reial decret 361/2009, de 20 de març, pel qual es regula la informació sobre la 
cadena alimentària que ha d’acompanyar els animals destinats a sacrifici. Article 3: 
“Responsabilitats dels operadors d’explotacions ramaderes”. 
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8. ANNEXOS 

 

1. Estudi de diferents tipus d’agulles hipodèrmiques 

Al mercat trobem diferents tipus d’agulles hipodèrmiques. La primera gran 
diferenciació l’establim entre les que són rebutjables o d’un sol ús i les que són 
reutilitzables. 

Les primeres tenen la base de plàstic i s’utilitzen en tractaments individualitzats, són 
similars a les utilitzades en medicina humana. 

Ens interessen especialment les segones, les reutilitzables, perquè són les que 
s’utilitzen amb més freqüència en la producció porcina intensiva. 

En les agulles reutilitzables trobem dues característiques que influeixen directament en 
la resistència al trencament: la qualitat de l’acer inoxidable i el disseny. 

Analitzant diferents marques comercials veiem que solen utilitzar diferents tipus d’acer 
inoxidable: l’AISI 304 i l’AISI 321 són dos acers austenítics. L’AISI 321 és una versió 
del 304 estabilitzada amb titani, la qual cosa fa que presenti més resistència a la 
corrosió intergranular (tipus de corrosió que es dóna en les proximitats a les zones de 
soldadura). Amb tot, les característiques mecàniques dels dos acers són similars. 

L’AISI 301 té menys proporció de crom en el seu aliatge. És menys resistent a la 
corrosió. És detectable per detectors magnètics. 

Els acers austenítics no són magnètics, de manera que les agulles seran difícilment 
detectables amb un detector magnètic. 

Respecte al disseny, els professionals consultats ens manifesten que les agulles de 
tipus “reforçat” són més resistents al trencament: la forma de la base de l’agulla és 
compacta.  

 

 

 

Agulles reutilitzables de diferents dissenys de base i motxilla amb pistola dosificadora amb tub flexible. 
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2. Exemple de protocol d’actuació en el cas de trencament d’agulla dins l’animal 
sense possibilitat d’extreure-la 

 

Actuació a la granja 

Qualsevol animal del qual se sospiti, després de rebre un tractament individualitzat, 
que pugui contenir restes d’agulles, s’identificarà clarament mitjançant un cròtal de 
color vermell que haurà de portar perquè sigui possible distingir-lo en l’establiment de 
sacrifici. 

 

Durant el transport 

Després de finalitzar el període d’engreix, els animals són transportats fins a 
l’establiment de sacrifici, acompanyats d’un document, emès per l’operador, que ha 
d’incloure les dades següents: explotació; nombre o lot corresponent als animals que 
s’expedeixen; data de sortida; nombre d’animals; destinatari; indicació de la presència 
d’animals en la partida amb algun tipus d’incidència (restes d’agulles 
hipodèrmiques, per exemple); nombre de registre oficial de la granja / explotació 
ramadera. 

 

 

3. Exemple de protocol d’actuació per a la detecció i l’eliminació d’agulles de les 
carns 

 

El procediment d’actuació en aquest cas seria el següent: 

a) Identificació dels animals afectats (per exemple, el ramader ha de comunicar la 
incidència i identificar l’animal afectat de manera específica). 

b) El responsable de corrals ha de comprovar que l’animal vagi correctament 
identificat i comunicar la incidència al SVOE i a l’empresa (número de partida i 
identificació de l’animal). 

c) Esporgada de tota la zona de la papada i es deriva a categoria 2. 
d) Registre de l’acció. 

 

 


