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RESUM JORNADA TÈCNICA SOBRE VISIÓ ADMINISTRACIÓ 
SOBRE NORMATIVA CÀRNIA 

 
El passat 15 de desembre vam celebrar a Barcelona la jornada Punt de vista de 
l’administració sobre la normativa càrnia aplicable, en què van participar diferents 
ponents del MAPAMA, el DARP, l'AECOSAN i l'ASPCAT per donar a les empreses 
assistents la seva visió i opinió sobre diversos temes tècnics que afecten al sector 
carni. A continuació us fem un resum de les diferents presentacions, les quals podeu 
trobar com annexos. 
 
• El control oficial de la qualitat alimentaria i la lluita contra el frau a Catalunya - 
Glòria Cugat, subdirectora general d’Inspecció i Control Agroalimentari, direcció 
general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, DARP. Annex 1. 
 
La subdirecció general de la Inspecció i el Control Agroalimentari està treballant en 
quant a el Control Oficial de la Qualitat Alimentària i la Lluita contra el frau a Catalunya 
amb l’objectiu d’oferir un sector més competitiu, de cara al mercat exterior i països 
tercers. 
 
Es poden diferenciar 3 tipus d’inspeccions a dur a terme dins el control oficial: 
 

1. Inspeccions programades: basades en una avaluació del risc.  
2. Inspeccions imprevistes: són visites no programades, conseqüència de 

denúncies i altres informacions que arriben. 
3. Controls exploratoris: de caràcter sistemàtic i general, ens permet avaluar el 

sistema de control de les empreses. Aquest tipus de control no genera actes 
d’inspecció. 

 
Concretament, dins del sector carni, s’han realitzat un total de 22 inspeccions que 
corresponen a 38 empreses controlades. Cal destacar que entre el total de mostres 
avaluades es van detectar 96 amb un etiquetatge incorrecte, i únicament un total 
de 16 mostres presentaven un etiquetatge correcte. 
 
• Criteris d’harmonització de la interpretació normativa en l’àmbit de la qualitat 
alimentària - Ana Bravo, subdirectora adjunta SG de Control i de Laboratoris 
Alimentaris , direcció general de la Indústria Alimentària, secretaria general 
d’Agricultura i Alimentació, MAPAMA. Annex 2. 
 
Es presenta el Procediment documentat sobre criteris d’harmonització en la 
interpretació de la Normativa en l’àmbit de la Qualitat Alimentària, que busca 
harmonitzar els criteris en tots els territoris (CCAA). 
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Enfoca el sistema de forma més global en tot el territori espanyol, passant pel Ministeri 
d’Agricultura, on treballen en la millora del control oficial, a través de la taula de 
coordinació. 
 
La direcció general de la Comunitat Autònoma presenta una consulta quan els sorgeix 
una problemàtica en la interpretació, això es trasllada a la taula de coordinació, per 
acordar una forma d’interpretar-la, juntament amb tota la documentació informativa 
prèviament recollida i estudiada, que l’acompanya i la reforça; i un esborrany de 
resolució (com aquesta Comunitat Autònoma creu que es pot resoldre). 
 
Finalment, es notifiquen a través del web els diferents acords d’interpretació normativa   
derivats de les propostes que parteixen de les consultes d’una o altra Comunitat 
Autònoma, i es notifica a les entitats implicades.  
 
• Problemàtica actual de l’ús d’additius en derivats carnis - Victorio Teruel, cap 
d’àrea de Gestió de Riscos Químics, subdirecció general de Promoció de la Seguretat 
Alimentària, AECOSAN. Annex 3. 
 
Les condicions per autoritzar un additiu són: 
 

- Garantir seguretat al consumidor 
- Garantir no induir a l’error o engany al consumidor 
- Necessitats tecnològiques 

 
Comenta els programes de revaluació dels additius per la Comissió: es tracta d’un 
programa iniciat l’any 2010, que té com a objectiu revaluar un total de 316 additius. En 
el sector carni els principals són sulfits, nitrats/nitrits i fosfats.  
 
- Revaluació nitrats/nitrits:  la Comissió Europea va elaborar un informe sobre ús de 
nitrats/nitrits i va determinar concloure que existeix un marge per a la reducció en 
el seu ús. 
 
Per al control de c. Botulinum, fins a quin nivell podem reduir aquesta dosi, i seguir 
tenint aquest perill controlat? cal definir per part del sector en quins casos és necessari 
l’ús dels nitrits i nitrats, i en quin percentatge es produeix una reducció de la dosi. 
 
AECOSAN va comentar que existeix una clara diferència entre un preparat carni i un 
producte carni, i així ho determina la seva definició, però alguns productes són 
difícils de definir, fet que planteja molts problemes a l’hora de dur a terme una 
inspecció i classificació per part de les empreses, creant distorsions i diferències en els 
criteris d’avaluació. 
 
Per tal de donar una solució a això, s’ha creat un Grup de treball d’additius en 
derivats càrnics format per les  CCAA,MAPAMA i AECOSAN. 
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• Nou Pla Nacional de Control oficial de la Cadena Alimentaria 2016-20120 - 
Vanessa Pons, àrea de planificació del Control Oficial, S.G. Coordinació Alertes i 
Programació del Control Oficial, AECOSAN. Annex 4. 
 
Es presenta el nou Pla el qual té com a novetats alguns apartats de control per a 
productes carnis: control diari d’escorxadors i control d’establiments de manipulació 
de caça silvestre i sales de tractament de res de lídia. 
 
• Sistema de control oficial del Sector Carni a Catalunya - Imma Cervós, 
subdirectora, subdirecció general de Protecció de la Salut, ASPCAT. Annex 5. 
 
Existeixen programes i protocols específics per garantir el compliment de la 
normativa específica del país tercer, a més de la comunitària. S’estableixen 
procediments específics per a establiments exportadors i es determinen 
supervisions periòdiques i auditories de sistema i de planta, per part del país 
tercer.  
 
Control oficial per a les exportacions: 
 

1. Inclusió en llistes 
2. Verificació del compliment dels requisits 
3. Atestació sanitària 
4. Supervisions MSSSI 
5. Visites a plantes de països terceres  

 
Requisits del control: 
 

1. Compliment UE programes de control (sense necessitat de visites in situ) 
 

-‐ SICA: Plans i programes de control (infraestructures, processos, autocontrols) 
-‐ SIVAL: Programa de vigilància dels aliments 

 
2. Requisits extracomunitaris: si la primera part és valorable es passa a cada país 

sol·licitat. 
 
Finalment, s’exposen els incompliments més comuns respecte els requisits per a 
l’exportació.  
 
• Programes de controls oficials de Benestar animal en sacrifici i classificació de 
canals - Quim Xifra - Subdirector General de Ramaderia, DARP. Annex 6. 
 
En aquesta presentació es comenta el Pla de control de Benestar animal a 
escorxador 2016-2020 i com són les inspeccions en benestar animal i els seus 
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resultats. També s’explica quines són aquelles no conformitats detectades amb 
major freqüència en els escorxadors, com per exemple no disposar de les 
instruccions de l’aparell d’atordiment, maneig incorrecte o problemes a l’estabulació. 
 
Pel que fa a l’aprovació dels Procediments Normalitzats de Treball per a la gestió 
dels animals no aptes per al transport, es fa una presentació dels diferents 
procediments normalitzats de treball que s’han dut a terme des del DARP i que es 
presentaran al sector, properament. 
 
Respecte al Programa de control oficial de classificació de les canals, es comenten 
els diferents sistemes de classificació tant per al porcí com per al vacum. Pel que fa 
al boví, s’han controlat 1.473 canals, de les quals el 71% estan classificades 
correctament referent a la conformació, 90% amb l’engreixament i han aparegut 
irregularitats en la presentació . 
 
 
 
 
 
 


