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1. Introducció 
 

La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, estableix en l’article 42 el mandat 

d’elaborar una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a 

Catalunya. En compliment de l’article 45 d’aquesta Llei, la memòria anual ha de ser 

aprovada per la Comissió Directora de Seguretat Alimentària.  

 

Per tal de donar compliment a aquest mandat, que ja existia a la Llei 20/2002, de 

seguretat alimentària, des de l’any 2004 l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

ha recopilat dades sobre actuacions desenvolupades per part dels organismes públics 

de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya amb responsabilitats en seguretat 

alimentària.  
 

Durant aquests anys, la memòria ha estat objecte de successives modificacions i 

ampliacions que han fet que adquireixi un volum important. El document de la memòria 

incloïa fins aleshores informació sobre la metodologia utilitzada, conceptes necessaris 

per a la lectura i la interpretació, així com les dades disponibles i les conclusions i 

recomanacions corresponents. Amb l’objectiu de fer evolucionar el document cap a un 

format més breu i de més fàcil lectura, la Comissió Directora de Seguretat Alimentària 

va aprovar al setembre de 2015 la reestructuració de la memòria per tal de simplificar 

el document i aprofundir en l’anàlisi de les dades disponibles amb la col·laboració de 

totes les parts implicades.   
 
Amb aquest objectiu, s’ha decidit recollir en un document específic tot el que és relatiu 

a la metodologia utilitzada, l’estructura i els conceptes que cal considerar en la lectura 

i la interpretació del contingut de la memòria. D’aquesta manera, la memòria anual de 

seguretat alimentària recollirà, a partir de l’any 2014, les dades disponibles, les 

conclusions i les recomanacions de cada un dels àmbits de referència  sense que sigui 

necessari repetir any rere any les qüestions metodològiques i de concepte que han de 

quedar recollides en aquest document.   
 

Esperem que aquest nou plantejament contribueixi a facilitar la lectura i la comprensió 

de la memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, en la 

qual es recull una gran quantitat d’informació seguint una metodologia, una estructura 

i una lògica que s’explica tot seguit en aquest document.    
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2. Metodologia utilitzada per a l’anàlisi de la situació 
de la seguretat alimentària a Catalunya 

 

 

La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, estableix en l’article 42 el mandat 

d’elaborar una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya. 

Per tal de donar compliment a aquest mandat, cal recollir el detall de les actuacions 

desenvolupades i els resultats, així com ordenar i analitzar tota aquesta informació 

segons una lògica que permeti arribar a una sèrie de conclusions i recomanacions.  

 

Per tal de disposar de totes les dades necessàries, cada any se segueix un procés de 

recopilació d’informació, amb l’objectiu de conèixer: 

 

• Les activitats que porten a terme les administracions públiques en relació amb la 

seguretat alimentària. 

• El contingut d’aquestes activitats. 

• Els organismes, les unitats i les persones responsables de les activitats. 

• El volum de les activitats dutes a terme a partir de dades com ara el  nombre 

d’inspeccions, el nombre de mostres, el nombre d’anàlisis o altres indicadors 

d’activitat disponibles. 

• Els resultats de les activitats i els indicadors corresponents. 

• Les mesures aplicades davant de les disconformitats observades. 

 

Per tal de recollir aquesta informació, s’utilitzen les fonts següents: 

- Informes específics d’activitats i resultats disponibles procedents de diferents 

orígens, fonamentalment dels departaments de la Generalitat de Catalunya i de 

les administracions locals. 

- Reunions i contactes amb els responsables i tècnics relacionats amb les activitats 

oficials portades a terme en matèria de seguretat alimentària. 

- Normativa vigent. 

- Webs dels organismes oficials de Catalunya implicats en la seguretat alimentària. 

- Memòries d’activitats i informes de resultats disponibles. 

Els principals proveïdors de la informació necessària són els organismes amb 

responsabilitats en seguretat alimentària, en especial, els departaments de la Generalitat 
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que tenen competències en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, medi 

ambient, salut, així com també les administracions locals.    

      

A partir d’aquestes fonts, es porta a terme una actualització de la informació relativa als 

programes o les activitats duts a terme des de les diferents administracions públiques 

responsables de la seguretat alimentària. Per tal d’homogeneïtzar la recollida 

d’informació, es treballa amb un sistema orientat a recollir informació relativa a:  

- Nom o identificació de l’activitat. 

- Descripció. 

- Organismes responsables. 

- Dades de l’activitat i resultats anuals. 

 

A més de la informació relativa als programes de control portats a terme pels diferents 

organismes públics implicats, es recopila altra informació rellevant com ara:  

 

- La informació epidemiològica facilitada per la Subdirecció General de Vigilància i 

Resposta a Emergències de Salut Pública i el conjunt mínim bàsic de dades 

(CMBD). 

- Les notícies publicades en els mitjans de comunicació.  

- Les activitats de determinades institucions com el Parlament de Catalunya o el 

Síndic de Greuges.  

- El temes tractats en els fòrums de treball i intercanvi.  

- Les normes publicades en matèria de seguretat alimentària.  

 

A partir de tota aquesta informació és possible disposar d’indicadors quantitatius i 

qualitatius que ens permeten confeccionar una visió global i polièdrica de la seguretat 

alimentària a Catalunya. La informació més rellevant, l’anàlisi, l’observació de tendències, 

l’evolució en el temps, així com les conclusions i les recomanacions derivades, es recullen 

a la memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, que ha de 

ser aprovada anualment per la Comissió Directora de Seguretat Alimentària.  

 

 

L’anàlisi de la situació es porta a terme a través d’una bateria d’indicadors que mesuren  

múltiples aspectes que componen la seguretat alimentària des d’una perspectiva 
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integrada i global, ja que la seguretat alimentària és actualment una qüestió complexa, 

amb múltiples components. Dins d’aquesta complexitat, cal definir els elements i la 

metodologia utilitzada per portar a terme una anàlisi de la situació que sigui al més 

completa i útil possible. Els elements bàsics que cal tenir en compte són els següents:  

 

 La innocuïtat alimentària, definida com la condició que garanteix que els aliments 

no causaran cap dany a la persona consumidora si es preparen i es consumeixen d’acord 

amb l’ús a què estan destinats, i que en aquest document s’analitzen d’acord amb les 

dades de morbimortalitat, d’exposició als perills per via alimentària, de prevalença de 

perills en la cadena alimentària i, més indirectament, a través d’indicadors de compliment 

de les normes d’higiene dels aliments per part dels operadors econòmics. 

 

 El nivell de protecció dels interessos de les persones consumidores, considerats en 

termes del grau de compliment de les normes vigents respecte a les qüestions 

relacionades amb la seguretat alimentària, com són la qualitat alimentària, l’etiquetatge 

i la informació al consumidor, la nutrició, la sanitat, i el benestar animal i la sanitat 

vegetal. 

 

 La percepció de la ciutadania i la societat en el seu conjunt respecte a la 

seguretat alimentària, que s’analitza a partir d’estudis d’opinió de la població i de la 

presència de temes relacionats amb la seguretat alimentària en els mitjans de 

comunicació, en les institucions públiques més rellevants, i també a través del nombre i 

tipologia de les queixes, denúncies i consultes rebudes tant de particulars com 

d’empreses.  

 
L’anàlisi d’aquests elements es duu a terme majoritàriament a partir d’indicadors 

quantitatius així com de dades qualitatives. Cal recordar que un indicador és una variable, 

marcador o paràmetre que permet conèixer de forma parcial o total l’existència d’un 

fenomen i/o la seva magnitud, i també mesurar canvis respecte a la situació al llarg del 

temps. Normalment es fan servir percentatges, taxes o altres elements quantificables per 

tal de permetre comparacions. Per afavorir una visió més completa i permetre 

l’observació de tendències, sempre que resulta possible, es recullen les dades de l’any 

corresponent i l’evolució dels anys anteriors. 
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A més de les dades d’incidència de malalties, es fan servir sovint com a indicadors les 

taxes de conformitat. La taxa de conformitat es defineix com el percentatge de 

compliment respecte a un estàndard determinat. Aquest estàndard és normalment un 

nivell de referència definit per la normativa vigent.   

 

Cal aclarir que, en la major part dels casos, els programes de control oficial a partir dels 

quals s’obtenen les dades no són programes aleatoris orientats a conèixer la situació 

tenint en compte una mostra significativa, sinó que són programes dirigits a la vigilància 

i al control de les irregularitats considerades més probables atesa la informació disponible 

com, per exemple, els resultats dels programes aplicats en anys anteriors o les alertes i 

les incidències registrades. Els aspectes i els àmbits en els quals no s’observen 

irregularitats presenten una tendència a la reducció de la intensitat del control, mentre 

que aquesta intensitat augmenta en els àmbits en què les dades disponibles evidencien 

l’existència de problemes. De fet, el mateix Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament 

Europeu i del Consell, del 29 de abril de 2004, estableix que el control oficial ha de basar-

se en els riscos identificats i en qualsevol dada que pugui indicar incompliment. L’efecte 

d’una programació dirigida a trobar incompliments, que caracteritza la major part de 

programes de vigilància i control oficials, pot portar en alguns casos a desviacions o 

biaixos, com ara la sobrevaloració de la proporció d’irregularitats existents. D’altra banda, 

el nombre de controls efectuats anualment en molts dels programes no sempre és 

suficient perquè els resultats puguin ser considerats significatius des del punt de vista 

estadístic. Per aquest motiu, i atès que la situació de la seguretat alimentària normalment 

no pateix grans oscil·lacions al llarg del temps, una anàlisi completa de la situació en un 

any determinat ha de tenir en compte les dades recollides en els anys immediatament 

anteriors. Per aquesta raó, sempre que és possible, a la memòria anual es recullen les 

dades d’un període d’anys a més de les de l’any objecte d’anàlisi.  

 

L’anàlisi de la situació se centra en els indicadors esmentats, que tenen un caràcter 

normalment quantitatiu, però es complementa amb informació qualitativa provinent de 

diferents àmbits, com els fòrums de treball i intercanvi, així com amb dades sobre la 

percepció i la repercussió en la societat. Es tracta de fonts que aporten una informació 

valuosa que ha de permetre oferir una visió de conjunt tan completa com sigui possible.  
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3. Estructura de la memòria anual sobre la situació de 
la seguretat alimentària a Catalunya  

 
A partir de la metodologia i els conceptes que s’han indicat en el capítol anterior, la 

memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya té l’estructura 

general següent:  

 

 Innocuïtat alimentària 
 

 Qüestions relacionades amb la seguretat alimentària     
 

 Assumptes tractats de manera prioritària en àmbits professionals  
 

 Percepció i repercussió social 

 

 

3.1. Innocuïtat alimentària  
 

Els diferents grups d’indicadors que s’han considerat per analitzar la situació de la 

innocuïtat alimentària es detallen a continuació per ordre de prioritat. Tots presenten 

limitacions, si s’estudien per separat, raó per la qual resulta convenient estudiar-los 

conjuntament.   

 

 Incidència de malalties d’origen alimentari en la població 

 Exposició a contaminants a través de la dieta  

 Prevalença de perills en aliments posats a disposició de la població  

 Prevalença de perills en la fase primària 

 Grau de compliment de les regulacions preventives que són 

d’aplicació en les activitats de la cadena alimentària 

 

La figura següent il·lustra l’estructura conceptual que acabem d’exposar. Segons 

aquesta seqüència lògica, un elevat nivell de compliment normatiu i autocontrol ha 

d’afavorir una baixa prevalença de perills a tota la cadena alimentària i, en especial, 

als aliments posats a disposició dels consumidors, cosa que ha de reduir l’exposició 
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als perills alimentaris de manera que es minimitzin les conseqüències per a la salut 

de la població. La memòria anual d’anàlisi de la situació està orientada a recollir 

indicadors de cada un d’aquest estrats que en el seu conjunt ofereixen una visió 

general tan completa com sigui possible sobre la situació i l’evolució de la seguretat 

alimentària a Catalunya.  

 

 

Objectius i indicadors prioritaris en seguretat 
alimentària

Salut 
Confiança 

Exposició

Prevalença

Compliment normatiu 
Autocontrol

Avaluació de riscos

Regulació normativa

Informació, sensibilització i 
promoció de pràctiques 
correctes

Vigilància i control oficial

Sistemes d’intercanvi 
d’informació i alerta

Comunicació

Mercats
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3.1.1. Incidència de malalties d’origen alimentari en la població 
 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les malalties transmeses per 

aliments (MTA), també anomenades malalties de transmissió alimentària, com 

aquelles que, amb els coneixements actuals, poden atribuir-se a un aliment específic 

per la presència d’un agent patogen o perill alimentari. El concepte es refereix tant a 

les malalties causades per agents biològics com a les causades per tòxics de tota 

mena. Es parla d’infecció quan els agents patògens ingerits es desenvolupen en 

l’hoste i causen la malaltia i d’intoxicació, quan la malaltia és produïda per una 

substància tòxica present en l’aliment ingerit, ja siguin toxines biològiques o tòxics 

d’origen químic.  

 

Els indicadors d’incidència de malalties transmeses per aliments són molt útils per 

avaluar la situació, però no tenen un valor absolut ni permeten per si mateixos oferir 

una visió global, a causa de la complexitat i dels múltiples factors que s’han de tenir 

en compte.  

 

A Catalunya, els problemes de salut relacionats amb l’exposició a perills alimentaris 

es concreten en algunes malalties produïdes per agents biològics i, en especial, en 

les anomenades toxiinfeccions alimentàries, que es manifesten freqüentment en 

forma de brots.  

 

L’OMS defineix brot de malaltia transmesa per aliments com l’incident en el qual dues 

o més persones experimenten una malaltia semblant després d’ingerir el mateix 

aliment o després d’ingerir aigua de la mateixa font, i quan les proves 

epidemiològiques indiquen que l’aliment o l’aigua és l’origen de la malaltia. 

 

Dins del conjunt general de malalties transmeses per aliments, alguns autors 

distingeixen les toxiinfeccions alimentàries com un subgrup diferenciat. Les 

defineixen com un grup de malalties transmeses per aliments amb les 

característiques següents:  

 

- Tenen un curt període d’incubació. 

- Són causades per microorganismes patògens o per les seves toxines. 



 

~ 11 ~ 

- Els aliments són un suport actiu de la multiplicació microbiana o de l’alliberació 

de les toxines. 

- Originen un quadre clínic predominantment gastrointestinal.  

- Tenen com a principals factors contribuents errors d’higiene en les fases finals 

de la cadena alimentària.  

 

Es tracta d’una definició que pot ser qüestionada, i de fet és discutible la inclusió o 

no de determinades malalties en aquest grup. Fins i tot algunes fonts fan servir 

aquesta definició com a sinònim de malaltia transmissible per via alimentària, sense 

fer distinció entre un grup i l’altre.  

 

Amb independència de qüestions terminològiques, és evident que les malalties 

transmissibles per via alimentària continuen sent un problema real de salut pública, 

ja que anualment es continuen notificant diferents brots i casos individuals. És per 

aquest motiu que l’estudi de la informació epidemiològica disponible ha de ser la 

primera font d’informació que cal analitzar. Les dades que es recullen i analitzen a la 

memòria anual en aquesta matèria són principalment les relatives als brots de 

malaltia declarats i a les malalties declarades de forma individual. 

 

La informació recollida amb referència als brots de malaltia de transmissió 

alimentària és bàsicament la següent:  

 

- El nombre i els casos de toxiinfeccions alimentàries en relació amb altres brots 

de malaltia a Catalunya.  

- El nombre de brots, casos, hospitalitzacions i defuncions per malalties de 

transmissió alimentària declarats a Catalunya. 

- Les taxes per 100.000 habitants dels brots de malalties transmeses per 

aliments. 

- La distribució dels brots per àmbits.   

- La distribució dels brots per aliments implicats.  
- La distribució dels brots per agent causal. 

- La distribució dels brots segons factors contribuents implicats. 

- Les dades comparatives amb la resta de la Unió Europea. 
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Pel que fa a la incidència de malalties transmissibles per aliments provocades per 

agents biològics que es diagnostiquen i es declaren individualment, es disposa de 

diferents fonts de dades que són objecte d’anàlisi:  

 

• Malalties de declaració individualitzada.  

• Declaracions microbiològiques dels laboratoris.  

• Malalties registrades al conjunt mínim bàsic de dades (CMBD). 

 

Es tracta de tres fonts d’informació sobre declaració i registre individual de malaltia 

que s’han d’utilitzar complementàriament atès que totes tres ens ofereixen una visió 

de conjunt i compensen algunes mancances com el fet que la declaració 

individualitzada de malalties dels laboratoris no té caràcter obligatori i que el sistema 

de declaració individualitzada de malalties pren com a referent una llista restringida 

de malalties de declaració obligatòria i mostra un percentatge de declaració 

relativament baix. Per aquest motiu, convé explotar altres fonts d’informació 

valuoses com el conjunt mínim bàsic de dades (CMBD), que és un registre poblacional 

que recull informació sobre la patologia atesa als centres sanitaris de Catalunya. Tots 

els centres sanitaris públics i privats de Catalunya notifiquen aquesta informació, de 

manera obligatòria, al registre del CMBD, amb l’objectiu de disposar d’un banc de 

dades exhaustiu i vàlid sobre activitat i morbiditat sanitària. L’anàlisi de les dades de 

malaltia individual registrada segons les tres fonts esmentades ens permet conèixer 

la incidència de determinades malalties de transmissió alimentària en la població, en 

especial les que no es manifesten en forma de brots, al temps que ens permet fer 

una comparació amb les dades registrades a la resta de la Unió Europea. 

 

En qualsevol cas, cal fer l’advertiment que per interpretar totes aquestes dades cal 

tenir presents les incerteses que es deriven de les mancances d’informació completa 

per diverses causes, entre la qual hem de destacar la infradeclaració tant de brots 

com de casos individuals. Un altre factor d’incertesa que cal considerar és la proporció 

de casos que estan realment associats a la via alimentària que, com es pot observar 

en el quadre següent, varia àmpliament en funció de la patologia i fins i tot de la font 

consultada. 
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PROPORCIÓ DE CASOS ASSOCIATS A LA VIA DE TRANSMISSIÓ ALIMENTÀRIA D’ALGUNES 
MALALTIES 

PATOGEN PERCENTATGE 

BACTERIS 
Aeromonas sp. 0-25% 
Bacillus cereus 100% 
Brucel·la 50% 
Campilobàcter 30-80% 
Clostridium perfringens 94-100% 
E. coli verotoxigen 40-90% 
Listeria monocytogenes 69-99% 
Mycobacterium avium 42% 
Mycobacterium bovis 28% 
Salmonella typhi 80% 
Altres salmonel·les 55-95% 
Shigella sp. 8-20% 
Staphylococcus aureus 96-100% 
Streptococcus, d’origen alimentari 100% 
Vibrio cholerae toxigen 90% 
Vibrio vulnificus 50% 
Vibrio parahaemolyticus 71-89% 
Vibrió (altres) 65-100% 
Toxina de Bacillus cereus 90-100% 
Toxina de Clostridium botulinum 100% 
Toxina de Clostridium perfringens 91-100% 
Yersinia enterocolitica 56-90% 
PARÀSITS 
Cryptosporidium parvum 6-12% 
Cyclospora cayetanensis 90% 
Anisakis simplex  100% 
Diphyllobothrium latum 100% 
Fasciola hepatica 100% 
Taenia saginata 100% 
Trichinella spiralis 100% 
Giàrdia 10-30% 
Toxoplasma gondii 32-56% 
Trichinella spiralis 100% 
VIRUS 
Norovirus 10-40% 
Adenovirus 40/41 0-10% 
Astrovirus 1-11% 
Enterovirus  6% 
Rotavirus 1-13% 
Hepatitis A 5-50% 
Hepatitis E 14% 

Font: diferents estudis referenciats a: Rocourt J, Moy G, Vierk K i Schlundt J. The present state of 
foodborne disease in OECD countries. Food Safety Department. Geneva: WHO; 2003. Overview of 
methods for source attribution for human illness from foodborne microbiological hazards1, 2 Scientific 
Opinion of the Panel on Biological Hazards (Question No EFSA-Q-2008-005) Adopted on 9 July 2008. 
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3.1.2. Exposició a contaminants a través de la dieta 
 

Més enllà de les malalties d’origen alimentari amb evidència epidemiològica, existeix 

tot un conjunt de riscos que no es manifesten de manera evident i immediata en 

forma de malaltia. Es tracta de riscos, normalment de caràcter químic, que cal 

estudiar fonamentalment a través de dades d’exposició de la població als perills 

alimentaris i d’estimacions a partir de la prevalença d’aquests perills en els aliments.  

 

Aquest grup d’indicadors d’exposició es troba en un esglaó immediatament inferior 

als indicadors d’incidència de malalties d’origen alimentari en la població quant a la 

significació. És especialment útil en el cas de riscos químics, en què poden entrar  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 porten a terme estudis 

específics relativament costosos. En aquests casos, l’única manera d’avaluar el risc 

és analitzant els nivells d’exposició existents en una determinada població i 

comparar-los amb el nivells de referència establerts per organismes internacionals 

com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o l’Autoritat Europea de Seguretat 

Alimentària (EFSA). 
 

Les dades obtingudes s’han de comparar amb límits i recomanacions procedents de  

de models teòrics d’experimentació animal. Aquesta aproximació a la valoració del 

risc existent és especialment important en l’anàlisi de la situació dels riscos per als 

quals no hi ha evidències de casos o de brots de malaltia en la població. Normalment, 

es tracta de riscos en els quals és difícil establir relacions de causa i efecte de forma 

inequívoca pel fet que les possibles conseqüències, en l’hipotètic cas que es 

produeixin, es produeixen a llarg termini i/o perquè hi ha altres factors de risc que 

distorsionen la identificació d’una relació clara entre la causa i l’efecte. 

 

La manera d’obtenir informació sobre la situació en aquest àmbit són els estudis 

d’exposició en dieta total sobre la base de la ingesta estimada i la comparació amb 

els referents internacionals quan hagin estat fixats.  

 

A la memòria anual d’anàlisi s’exposen els resultats dels estudis de dieta total 

disponibles. Tanmateix, atès que es tracta d’estudis costosos i que la situació no varia 

massa d’un any per l’altre, és habitual no disposar de noves dades referides a cada 



 

~ 15 ~ 

un dels anys objecte d’estudi. En aquests casos, la memòria recull les dades més 

recents disponibles i l’evolució al llarg dels anys respecte als quals es disposa de 

dades.  

 

 
 

3.1.3. Prevalença de perills en aliments posats a disposició dels 
consumidors    

 
La prevalença de perills en aliments posats a disposició de la població es refereix a 

la presència de perills en el moment en què l’aliment es posa a disposició del 

consumidor, normalment en el comerç al detall. Els indicadors d’aquest grup no es 

corresponen necessàriament amb els nivells 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 forma parcial o total aquests perills, de manera que l’exposició es 

produeix quan dites mesures, especialment el tractament tèrmic, no s’han aplicat 

correctament. En el cas dels perills químics, tot i que són en general més estables 

als processos de cocció, els nivells d’exposició i la possibilitat de causar efectes 

adversos per a la salut vénen 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 establerts legalment s’associa a un nivell més alt de 

seguretat alimentària.   

 

A partir de les dades obtingudes dels programes de vigilància i control oficial, és 

possible obtenir informació sobre la prevalença (freqüència i concentració) de perills 

en els aliments que es troben a disposició del consumidor en el mercat. La Subdirecció 

de Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), així com altres administracions locals, 

dissenyen i executen programes vigilància de perills biològics i químics en aliments. 

Una part fonamental del control oficial és la vigilància, és a dir, la recopilació, l’anàlisi 

i la interpretació constant de dades relacionades amb la innocuïtat alimentària. 

Gràcies a la vigilància es poden formular estratègies de reducció dels riscos 

relacionats amb els aliments. La memòria recull i analitza les dades derivades 

d’aquests programes i, sempre que és possible es comparen amb les dades 
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disponibles de la resta de la Unió Europea. La informació recollida segueix l’estructura 

següent: 

 

• Perills biològics 

• Perills químics 

• Ingredients tecnològics  

 

La informació anual corresponent a aquests apartats es recull i analitza a la memòria 

junt amb l’evolució en els darrers anys.  

 

 Perills biològics  

 

Els perills biològics són tot un conjunt d’agents que quan estan presents en aliments 

poden causar un efecte perjudicial per a la salut, directament o a través de les seves 

toxines. Dins del grup de perills biològics es poden identificar diferents categories, 

com ara bacteris i toxines bacterianes, virus, paràsits, micotoxines, algues 

unicel·lulars i toxines marines, i agents no convencionals (com els prions). 

 

 Perills químics  

 

Dins dels perills químics diferenciem: metalls i altres compostos inorgànics; dioxines, 

PCB i altres compostos orgànics; hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP); nitrats i 

nitrits; residus de processament; materials en contacte amb aliments; radiació 

ionitzant;  plaguicides i medicaments veterinaris i altres residus químics en aliments 

d’origen animal. A diferència dels perills biològics, no hi ha constància recent de casos 

ni de brots d’intoxicació alimentària per perills químics associats a aliments 

procedents de les xarxes de comercialització habituals.  

 

Històricament, s’han descrit greus incidents d’intoxicació aguda per perills químics. 

En el nostre entorn més immediat es poden citar les intoxicacions per β-agonistes 

utilitzats en l’engreix il·legal de bestiar, que es van produir els anys noranta, i el 

conegut cas de la síndrome tòxica associada a l’oli de colza desnaturalitzat de 

principis dels anys vuitanta. Aquests episodis, tot i que són molt greus, es poden 

considerar com a situacions excepcionals en les quals van concórrer una sèrie de 

factors de caràcter puntual.  
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Tret d’aquests casos tan específics, no hi ha dades epidemiològiques que permetin 

establir correlacions directes i sòlides entre els perills químics que es poden trobar 

en diferents productes de la cadena alimentària i la incidència o la prevalença de 

malalties en la població, ni en forma aguda ni crònica. Això pot ser a causa de la 

inexistència de problemes per a la salut, però també de la dificultat de portar a terme 

estudis epidemiològics de caràcter retrospectiu sobre possibles afectats, atesa la 

influència de diverses variables que s’han de considerar, com els llargs períodes entre 

l’exposició i l’aparició dels efectes adversos; la dificultat de recopilar dades sobre 

l’exposició real a què han estat sotmesos els afectats; l’efecte d’exposicions repetides 

en llargs períodes de temps; l’efecte relatiu d’altres vies d’exposició diferents de la 

via alimentària, i els possibles efectes sinèrgics entre substàncies.  

 
La manca de dades epidemiològiques suficients fa que els estudis d’avaluació de 

riscos químics s’hagin de dur a terme a partir d’estudis experimentals als quals 

s’apliquen marges de seguretat molt amplis, atès que es considera a l’espècie 

humana cent vegades més vulnerable que l’espècie animal més sensible. Aquests 

marges es fan servir per establir els límits màxims de residus en les normes vigents. 

Els límits establerts legalment a la Unió Europea, i la resta de condicions establertes 

reglamentàriament, s’han de considerar elements clau de referència, no només per 

l’imperatiu legal de complir les normes de la Unió, sinó també per la solvència des 

del punt de vista científic, ja que estan basats en rigorosos estudis d’avaluació de 

riscos i són producte de decisions de gestió del risc meditades. 

 

Dins del grup genèric de perills químics, cal fer una distinció entre residu químic i 

contaminant químic.  

 

• Contaminants: són perills químics que no han estat incorporats per a un ús o 

una aplicació previstos en el procés normal de producció i que s’han incorporat a 

l’aliment des del medi en què es troba o com a resultat no desitjat durant el procés 

de producció. 

 

- Contaminants d’origen ambiental, com és el cas dels metalls pesants o els 

contaminats orgànics persistents, que procedeixen de la contaminació del 

medi i que no són objecte d’intervencions directes a curt termini per reduir-

ne la presència en els aliments que en contenen.  
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Les mesures ambientals per reduir-ne la presència són la principal línia 

d’actuació que cal implementar, una línia que ha de tenir un caràcter global a 

mitjà i llarg termini. Cal també aplicar mesures de minimització de l’exposició 

mitjançant l’ajustament a la dieta dels productes que en presentin més 

contingut, sense renunciar a consumir-los, en un equilibri amb els beneficis 

que comporten, cosa que es canalitza adequadament a través d’una dieta 

variada i equilibrada. Cal destacar que els grups d’aliments que aporten més 

quantitat de contaminants a la dieta són el peix, el marisc i les carns i derivats, 

cosa que no hauria de suposar un risc en una dieta variada i equilibrada, però 

que pot representar un problema en cas de consum excessiu o poc variat i en 

segments de població especialment sensibles, com ara infants i 

embarassades.  

- Contaminants originats durant els processos de producció dels 

aliments, com és el cas de l’acrilamida i dels hidrocarburs aromàtics 

policíclics.  

- Contaminants d’origen biològic, que són els que procedeixen de l’activitat 

metabòlica de microorganismes que es desenvolupen en els aliments o en les 

matèries primeres utilitzades per produir-los. Dins d’aquesta categoria es 

troben les micotoxines, les quals poden tenir efectes greus per a la salut i 

sobre les quals cal incidir millorant les condicions de producció i 

emmagatzematge, així com augmentant l’autocontrol de les empreses sobre 

els productes més proclius a aquest tipus de problemes. A la memòria anual 

aquest grup es troba inclòs dins de l’apartat dedicat als perills biològics. 

 

• Residus: Definim residu químic com les restes de substàncies o els seus 

metabòlits que poden aparèixer en un aliment o en un pinso a conseqüència de 

l’ús de medicaments veterinaris, de productes fitosanitaris o d’altres substàncies 

utilitzades en els processos de producció. 

 

- Residus de productes autoritzats, utilitzats durant els processos de 

producció en les diferents fases de la cadena alimentària, com els zoosanitaris, 

els fitosanitaris, els coadjuvants tecnològics i els materials en contacte amb 

aliments, que han de complir uns límits màxims de residus en el producte 

final.  
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- Residus de productes utilitzats il·legalment durant els processos de 

producció en les diferents etapes de la cadena alimentària, com poden ser 

alguns medicaments veterinaris i fitosanitaris. 

 

 Ingredients tecnològics: additius i coadjuvants tecnològics 

 

A diferència dels anteriors, els additius són substàncies químiques que s’afegeixen a 

l’aliment com a ingredient que ha de mantenir-se i ha de complir una determinada 

funció durant la vida útil de l’aliment. Dins d’aquests tres grans grups, cal fer algunes 

distincions i considerar-ne algunes particularitats, amb vista a una interpretació 

adequada de la informació que s’inclou a la memòria anual. Podem distingir dos grans 

grups d’additius: 

 

• Additius autoritzats, que són substàncies que poden ser incorporades als 

aliments per complir alguna funció concreta. Es tracta de substàncies amb 

una seguretat toxicològica elevada, tot i que en molts casos tenen limitada la 

dosi i els productes en què es poden incorporar i precisament les irregularitats 

més freqüents en aquest àmbit són la utilització per sobre de la dosi 

autoritzada o en productes per als quals no hi ha autorització expressa. En 

general, es tracta d’irregularitats que no suposen un risc immediat per a la 

salut de les persones que puguin consumir els productes. Tanmateix, s’han 

d’aplicar mesures orientades a corregir la situació, ja que en el context d’una 

dieta total, en què els productes que la componen tinguin quantitats elevades 

d’aquests additius, es podrien superar les ingestes diàries admissibles (IDA), 

que són les quantitats considerades exemptes de qualsevol tipus de risc.  

 

• Additius no autoritzats, que són substàncies que s’afegeixen per obtenir 

algun efecte sobre el producte, però sense que estigui permès utilitzar-los en 

cap tipus d’aliment per manca d’informació o de garanties de seguretat 

d’utilització.  

 

Cal advertir també que, tot i que les dades disponibles puguin fer pensar que els 

riscos per perills químics no són elevats a Catalunya, no en tenim una certesa 

científica absoluta, atès que cal tenir en compte algunes qüestions que han de ser 

objecte d’una avaluació acurada i continuada, amb vista a millorar la gestió del risc:  
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- La identificació de nous perills com a resultat de noves tecnologies o de nous 

coneixements científics. 

- La possibilitat que determinats subgrups de la població tinguin nivells 

d’exposició superiors als de la resta de la ciutadania. 

- L’exposició combinada a diferents perills químics i els possibles efectes 

sinèrgics. 

- L’existència d’importants variacions individuals en la població respecte a la 

susceptibilitat davant dels efectes dels perills químics.  

 

 

Sistemes d’intercanvi ràpid d’informació (SCIRI-RASFF) 
 

Una altra font important d’informació complementària als programes oficials de 

vigilància de perills en els aliments és la que es deriva dels sistemes d’intercanvi 

ràpid d’informació i les xarxes d’alerta alimentària, tant de l’europeu, conegut amb 

la sigla RASFF (Sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos), com dels de l’Estat 

espanyol, conegut amb la sigla SCIRI (Sistema coordinat d’intercanvi ràpid 

d’informació) per als aliments, i el POIAA (Pla operatiu d’intervenció en l’alimentació 

animal). Tot i que molts dels problemes notificats anualment al RASFF no afecten 

directament Catalunya, cal considerar les dades que ofereix per tal de tenir un 

coneixement general de la situació en el nostre entorn més immediat. La globalització 

del comerç i dels sistemes de producció fan que els problemes detectats en un indret 

determinat puguin donar-se o traslladar-se ràpidament en altres territoris. Interessa, 

doncs, conèixer i analitzar quins problemes s’han detectat i a quin tipus d’aliments 

s’han associat.  
 

Es classifiquen com a alertes aquelles notificacions que han fet necessària l’actuació 

de les autoritats competents perquè el producte en qüestió ha estat distribuït o 

produït dins del territori de l’Estat, mentre que es classifiquen com a informació 

aquelles notificacions en què no s’ha produït aquesta circumstància.  

 

Les dades sobre notificacions a Catalunya són només una part del total d’expedients 

gestionats per mitjà del RASFF. Per tal de tenir-ne una visió més àmplia i global, 
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convé estudiar les dades del RASFF, sobretot si tenim en compte que el mercat 

europeu constitueix un mercat comú en què les mercaderies circulen lliurement. La 

permeabilitat de les fronteres al comerç d’aliments fa necessari que les dades del 

RASFF s’hagin de considerar en una anàlisi de la situació de la seguretat alimentària 

a Catalunya.   

 

Amb aquest objectiu, es recull i analitza a la memòria anual la informació següent: 

 

- Notificacions a la Unió Europea classificades per tipus de perill 

- Notificacions gestionades a Catalunya 

- Perills més notificats 

 

 
3.1.4. Prevalença de perills en la fase primària 
 
 

De la mateixa manera que en el cas anterior, els indicadors d’aquest grup no 

permeten una extrapolació directa dels nivells d’exposició de la població, però sí que 

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 obstacles 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. És per aquest motiu que 

aquest grup d’indicadors s’ha de tenir present en una avaluació de la situació general. 

 
Els resultats dels programes de vigilància i control oficials en els àmbits de la 

producció i de la sanitat, tant animal com vegetal, ofereixen indicadors útils sobre la 

prevalença de perills en la fase primària de la cadena alimentària. Les dades que cal 

recopilar i analitzar en aquest àmbit són les següents: 

 

• La presència de residus de plaguicides en fruites, verdures i hortalisses. 

• La presència de residus de medicaments veterinaris i altres substàncies en 

animals i els seus aliments. 

• La presència de perills en aliments per animals. 
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• La presència de perills en llet crua de vaca, d’ovella i de cabra.  

• La prevalença de malalties zoonòtiques a la cabana ramadera (tuberculosi, 

brucel·losi, encefalopaties espongiformes, salmonel·losi). 

• Els perills associats a la pesca, l’aqüicultura i els cultius marins. 

 

 La presència de residus de plaguicides en fruites, verdures i hortalisses 
 

La presència de plaguicides per sobre del límit màxim de residus o la presència d’un 

plaguicida prohibit en un aliment d’origen vegetal és un perill associat a la fase 

primària de la cadena alimentària. L’ASPCAT i l’ASPB dissenyen i executen programes 

de vigilància d’aquests perills en aliments d’origen vegetal. Els resultats d’aquests 

programes ofereixen dades valuoses que permeten obtenir indicadors de la 

prevalença de plaguicides en els productes posats a disposició dels consumidors, així 

com en la fase postcollita, atès que es tracta de productes de comercialització directa 

sense transformació. 

 

 La presència de residus de medicaments veterinaris i altres substàncies en 

animals i els seus aliments 
 

A les explotacions ramaderes s’investiga la presència de residus de medicaments 

veterinaris i altres substàncies il·legals en el marc del Pla d’investigació de residus, 

que té com a objectiu controlar l’ús il·legal de substàncies en la cria dels animals 

destinats al consum humà, així com controlar que els tractaments legals d’aquests 

animals es duguin a terme correctament, i evitar que els residus d’aquests productes 

arribin als productes destinats al consum humà. 

 

 La presència de perills en aliments per animals 
 

Es fa la vigilància de perills en alimentació animal a 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, amb presa de 

mostres i anàlisi, a fi de comprovar la qualitat i la seguretat dels productes. 
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Una altra font d’informació són les d’aliments destinats a l’alimentació animal del 

RASFF. Dins l’Estat espanyol, el RASFF es divideix en dos sistemes d’alerta, segons 

si són aliments destinats al consum humà, el SCIRI, o aliments destinats a 

l’alimentació animal, El Pla operatiu d’intervenció (POI), gestionat pel ministeri 

responsable en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca.  

 

 La presència de perills en llet crua de vaca, d’ovella i de cabra  
 

Hi ha també un programa de vigilància de la presència de perills en llet de boví, oví 

i cabrum a les explotacions ramaderes de Catalunya. 

 

 La prevalença de malalties zoonòtiques a la cabana ramadera (tuberculosi, 

brucel·losi, encefalopaties espongiformes, salmonel·losi) 
 

S’executen programes que tenen com a objectiu vigilar, lluitar, controlar i/o erradicar 

malalties animals. Les activitats portades a terme són de diversos tipus segons la 

malaltia en qüestió. Les principals activitats són les següents: proves diagnòstiques 

als animals, profilaxi vacunal, sacrifici obligatori dels animals afectats, eliminació dels 

cadàvers i restricció de moviments. Els resultats d’aquests programes ofereixen 

indicadors útils sobre la prevalença de malalties zoonòtiques. Cal també fer referència 

la recollida e dades de la prevalença de la triquinosi al medi que  té com a objectiu 

conèixer la prevalença de Trichinella spp. en la fauna salvatge, amb la finalitat de 

determinar la força d’infestació des del cicle selvàtic del paràsit, tant cap als porcins 

i equins domèstics com cap a la població humana, via el consum de carn de caça 

silvestre. 

 

 

 La presència de perills associats a la pesca, l’aqüicultura i els cultius marins 
 

La qualitat de l’aigua de producció, pel que fa a la presència d’agents que puguin 

suposar un risc per a la salut, és especialment important en el cas dels mol·luscs, 

atès el seu sistema d’alimentació mitjançant filtració, ja que tenen tendència a 

concentrar microorganismes, toxines i residus químics que puguin estar presents en 

l’aigua. El control de la qualitat microbiològica de les aigües de producció i la seva 
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classificació és una qüestió important per gestionar aquests riscos. Així mateix, el 

control de fitoplàncton tòxic, agent generador de biotoxines marines amb greus 

efectes per a la salut i origen de les marees vermelles, comporta la necessitat 

d’analitzar un elevat nombre anual de mostres. Aquests controls permanents fan 

possible minimitzar els riscos associats al consum de mol·luscs bivalves, ja que 

permeten prendre mesures de protecció, amb tancament de les zones d’explotació 

fins que no es recuperin els nivells normals. Per aquestes raons, una manera indirecta 

de valorar la seguretat dels mol·luscs bivalves és la recopilació de dades sobre els 

controls analítics de les aigües on es produeixen i les anàlisis efectuades sobre els 

mateixos mol·luscs per determinar càrrega microbiològica i toxines marines així com 

sobre altres productes del mar.   

 

 

 

3.1.5. Grau de compliment de les normes de prevenció que són 
d’aplicació en les activitats de la cadena alimentària  
 

 
Com passa en altres grups anteriors, no és possible establir una correlació directa 

entre els nivells de compliment de les regulacions preventives i la incidència de la 

malaltia o els nivells d’exposició. Tanmateix, les condicions preventives que han de 

complir els operadors de la cadena alimentària, relatives a les instal·lacions, els 

processos, els autocontrols, o formació de personal estan pensades per prevenir la 

presència de perills en els productes de la cadena alimentària o per reduir-los a uns 

nivells acceptables. Així, un nivell alt de compliment ha d’anar associat teòricament 

a més nivell de seguretat. Per aquest motiu, els indicadors de nivell de compliment 

s’han de considerar com a referents útils per conèixer la situació, tot i que cal 

considerar-los en la mesura adequada. Per tal de contextualitzar aquests indicadors 

cal considerar que, a excepció d’algunes condicions que es poden considerar 

crítiques, la gran majoria de les condicions preventives ofereixen un nivell de 

seguretat en conjunt, amb una significació molt relativa quan es tracten per separat. 

Així, l’incompliment d’una part de les condicions no considerades crítiques no ha de 

suposar necessàriament una ruptura dels nivells de seguretat; d’aquí que hi hagi no 

conformitats considerades greus i d’altres de caràcter lleu. 
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Finalment, cal considerar la importància de tots aquests factors en la projecció en els 

mercats europeu i internacional. El compliment normatiu en matèria d’instal·lacions, 

higiene, traçabilitat, formació de personal i prevalença de perills en els productes és, 

a més d’una condició necessària per a la protecció de la salut dels consumidors, un 

element imprescindible per al comerç de productes alimentaris del sector 

agroalimentari de Catalunya i suposa un important factor de competitivitat.   

 

La situació de les activitats de la cadena alimentària pel que fa al compliment de les 

condicions preventives establertes en la reglamentació vigent permet recopilar 

indicadors útils, tot i que més indirectes, per conèixer la situació global de la 

seguretat alimentària a Catalunya, ja que es tracta de normes que estableixen les 

condicions que cal complir per prevenir, reduir i minimitzar la presència de perills en 

els aliments. Per aquest motiu, la memòria anual recull informació sobre el 

compliment dels estàndards normatius en les diferents fases de la cadena alimentària 

en els següents àmbits:   

 
 

• La vigilància i el control de la producció, la comercialització i la utilització dels 

productes fitosanitaris. 

• El control de l’ús racional dels medicaments d’ús veterinaris en animals 

productors d’aliments. 

• La vigilància i el control de les empreses fabricants i els intermediaris de pinso. 

• El control a les explotacions ramaderes. 

• La vigilància i control en el sector de la pesca i l’aqüicultura.   

• El control de la condicionalitat en la producció primària. 

• La vigilància i el control oficial dels establiments de producció i de 

comercialització d’aliments. 

• La vigilància i el control d’establiments alimentaris de venda al detall i 

d’establiments de restauració. 

• Cercles de comparació intermunicipal (CCI), que ofereix indicadors de la 

situació en l’àmbit de responsabilitat de les administracions locals. 

• El compliment de mesures preventives davant de riscos per reaccions adverses 
als aliments. 
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 La vigilància i control de la producció, la comercialització i la utilització dels 

productes fitosanitaris 
 

En aquest àmbit s’obtenen dades del compliment normatiu dels  establiments i dels 

productes fitosanitaris i sobre l’ús correcte d’aquests productes en el camp agrícola. 

 

 El control de l’ús racional dels medicaments d’ús veterinaris en animals 

productors d’aliments 
 

La producció, la comercialització i l’aplicació 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 activitat 

té com a finalitat comprovar que els operadors compleixen la normativa sectorial i 

general sobre l’ús correcte i racional dels medicaments, aplicable a tota la cadena de 

distribució fins a l’ús a les explotacions ramaderes, passant pel control dels 

professionals veterinaris que durant el seu exercici clínic apliquen i recepten els 

medicaments veterinaris. 

 

 La vigilància i el control de les empreses fabricants i els intermediaris de pinso 
 

Es fa el control de 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. 

 

El control consisteix a comprovar el compliment de les condicions d’autorització i 

registre de les empreses, la identificació i l’etiquetatge dels pinsos, les condicions 

d’emmagatzematge, així com la presa de mostres i l’anàlisi. 

 

 

 

 

 El control a les explotacions ramaderes 
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El nivell del compliment normatiu en les explotacions ramaderes es pot extreure de 

les inspeccions del departament amb competències en agricultura i ramaderia, en el 

marc del Pla de controls d’higiene a les explotacions ramaderes (PHE), que s’ocupa 

dels aspectes següents:  

 

- Els autocontrols de l’operador econòmic. 

- Els registres d’explotació: existència, complementació adequada i 

actualització periòdica. 

- La gestió de la informació de la cadena alimentària. 

- Els requisits específics de sanitat animal. 

- Els requisits específics en matèria d’alimentació animal. 

- Els moviments intracomunitaris d’animals vius, el seu semen i embrions. 

- SANDACH 

 

 La vigilància i el control en el sector de la pesca i l’aqüicultura   
 

En l’àmbit de la traçabilitat del marisc, les normes que els operadors han de complir 

tenen com a objectiu el control de l’origen i la destinació del marisc per garantir la 

traçabilitat de l’extracció de mol·luscs i evitar la comercialització d’altres invertebrats 

marins no autoritzats o prohibits, i també l’extracció de mol·luscs i altres invertebrats 

marins vius de zones tancades o prohibides perquè la qualitat de les aigües no les 

fan aptes per a la producció de marisc. Els productes, des del moment en què 

s’extreuen, han d’anar acompanyats d’una documentació identificativa que no els 

abandonarà fins que se’n produeixi la comercialització des d’un centre d’expedició o 

des d’una instal·lació de depuració de mol·luscs. En aquest sector, també es fan 

controls oficials de les barques de pesca i de les explotacions d’aqüicultura. 

 

 

 El control de la condicionalitat en la producció primària 
 

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 ambientals que han de mantenir els agricultors i els ramaders 

per optar als ajuts, d’acord amb la normativa de la Unió Europea.  
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Tot i que les dades emprades per a la condicionalitat provenen dels diferents 

programes de control, als quals es fa referència en altres parts d’aquest document, 

els resultats globals recollits són una bona font d’informació per obtenir una visió 

general del compliment del conjunt de condicions relacionades amb la seguretat 

alimentària que s’han de complir en la fase primària, juntament amb altres qüestions 

relacionades com el benestar animal, el medi ambient i la sostenibilitat.  

 

 La vigilància i el control oficial dels establiments de producció i de 

comercialització d’aliments 
 

Com a indicadors útils de la situació de les condicions higienicosanitàries de les 

activitats de la cadena alimentària en la fase de transformació i de distribució, es 

poden fer servir els resultats dels programes d’inspecció d’establiments. Les 

inspeccions a les empreses inscrites en el Registre per part de l’ASPCAT i l’ASPB 

donen una visió de l’estat en matèria de registre d’establiments, higiene, traçabilitat, 

gestió de l’eliminació de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà 

(SANDACH), formació de manipuladors i etiquetatge dels aliments. Segons les dades 

disponibles més recents, les taxes de conformitat en aquestes matèries són elevades. 
 

 La vigilància i el control d’establiments alimentaris de venda al detall i 

d’establiments de restauració 
 

La font d’informació per a l’anàlisi en aquest àmbit són els resultats dels programes 

de control oficial que porten a terme els organismes amb responsabilitats en 

agricultura, ramaderia i salut, així com les administracions locals en la fase detallista 

i restauració. Es recull informació sobre el nombre d’actuacions de control efectuades 

i de les no-conformitats trobades, cosa que permet calcular les taxes de conformitat 

corresponents. Sempre que és possible es recopila també la tipologia de les no-

conformitats. 

 

Per al càlcul de les taxes de conformitat, es fan servir les dades de no-conformitats 

registrades als sistemes d’informació dels programes de control oficial, que són 

normalment les que tenen un caràcter greu i/o reiteratiu. Cal considerar aquesta 
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particularitat per a una interpretació objectiva de les taxes de conformitat així 

calculades, ja que no inclouen les no-conformitats lleus que són corregides de manera 

ràpida per part dels operadors. De vegades els resultats calculats d’aquesta manera 

contrasten amb les d’altres programes o sistemes, en els quals s’inclouen totes les 

no-conformitats trobades incloses les de caràcter lleu, de manera que el resultat final 

en aquests casos és una taxa de conformitat més baixa.  

 

Una altra informació interessant que permet tenir una visió de conjunt en l’àmbit del 

comerç al detall és l’informe elaborat pel Servei de Salut Pública de la Diputació de 

Barcelona a partir de les dades dels cercles de comparació intermunicipal. En aquesta 

eina de gestió col·laboren diferents ajuntaments per comparar indicadors, 

intercanviar experiències i impulsar la millora dels serveis. 

 

 El compliment de mesures preventives davant de riscos per reaccions adverses 
als aliments 

 

Dins d’aquest capítol cal dedicar un apartat específic a l’anàlisi de les dades relatives 

al compliment de mesures preventives davant de riscos per reaccions adverses als 

aliments. Pel que fa a aquesta qüestió, una bona part de les possibilitats de 

prevenció estan en mans de les persones afectades, les quals han de prendre les 

mesures adequades en compliment de les recomanacions dels especialistes en la 

matèria.  

 

Correspon a les administracions públiques i als operadors econòmics aplicar mesures 

per tal que les persones amb al·lèrgies o intoleràncies tinguin accés a la informació 

pertinent per poder prendre decisions de consum adequades a les seves necessitats. 

En aquest sentit, la fiabilitat de la informació facilitada en l’etiquetatge i la publicitat 

dels aliments esdevé clau per a la gestió dels riscos associats a les reaccions adverses 

als aliments. Així mateix, és important que els titulars de les activitats alimentàries 

incloguin en els seus programes d’autocontrol els riscos associats a les al·lèrgies i 

intoleràncies alimentàries.  

 

Els programes de control oficial en la matèria s’orienten fonamentalment a la 

verificació dels sistemes d’autocontrol i a l’anàlisi de productes posats en el mercat 

per tal de comprovar que a l’etiquetatge s’indiquen tots els al·lèrgens que conté 

l’aliment. De la mateixa manera que en altres àmbits es fan càlculs de les taxes de 
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conformitat per oferir una dada quantitativa del nivell de conformitat amb la 

normativa vigent en la matèria.  

 

 

3.2. Qüestions relacionades amb la seguretat 

alimentària 
 
Dins del concepte qüestions relacionades amb la seguretat alimentària s’inclou tot el 

conjunt d’elements o àmbits, amb entitat i raó de ser independents de la innocuïtat  

alimentària, però que hi incideixen de manera directa o indirecta, especialment en la 

percepció, la confiança i la defensa dels drets dels  consumidors.   Dins d’aquest 

apartat de la memòria s’inclouen els indicadors disponibles en les matèries següents:  

 

• Organismes modificats genèticament (OMG) 

• Alimentació animal 

• Benestar animal 

• Etiquetatge, presentació i publicitat dels productes de la pesca 

• Qualitat agroalimentària i lluita contra el frau  

• Producció agrària ecològica i producció agrària integrada 

• Etiquetatge, presentació, publicitat i composició dels productes alimentaris 

 

 Organismes modificats genèticament (OMG), amb resultats dels controls 

efectuats a totes les fases de la cadena alimentària. 

 

 Benestar animal, amb resultats dels controls efectuats en explotacions 

ramaderes, en el transport i el moment del sacrifici. 

 

 Etiquetatge, presentació i publicitat dels productes de la pesca, amb les dades 

relatives als controls sobre la informació que els ha d’acompanyar en tota la cadena 

de comercialització pel que fa a l’espècie, l’origen, el mètode de producció o de 

captura, així com de les característiques essencials. 
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La gran varietat de productes pesquers existents fa necessari que el consumidor 

tingui una informació precisa de l’espècie i l’origen, no solament de la zona de 

captura, sinó també del mètode de producció, de captura o de cultiu marí, i de les 

característiques essencials. Aquesta informació i traçabilitat s’ha de mantenir en tota 

la cadena de comercialització, seguint les normes de seguretat alimentària i 

d’etiquetatge previstes dins del recinte portuari, als establiments majoristes en 

destinació, als magatzems frigorífics i en el transport per carretera.  

 

 Qualitat agroalimentària i lluita contra el frau amb informació sobre els 

resultats de les inspeccions efectuades per la detecció, la limitació i la disminució dels 

fraus, enganys, falsificacions, adulteracions i altres infraccions similars comeses en 

la producció i la comercialització dels aliments.  

 

La metodologia de control aplicada, basada en tècniques d’auditoria i orientada als 

àmbits de més risc de frau, fa que la informació recollida en matèria de fraus 

agroalimentaris hagi de ser entesa com a informació qualitativa, ja que els indicadors 

quantitatius obtinguts no reflecteixen directament la situació general dels sectors.  

 

 Producció agrària ecològica i producció agrària integrada, amb l’anàlisi de 

les dades sobre el compliment dels estàndards previstos reglamentàriament per 

aquest tipus de produccions. 

 

 Etiquetatge, presentació, publicitat i composició dels productes alimentaris, 
que estan a disposició de les persones consumidores en els comerços detallistes, amb 

anàlisi dels resultats de control del compliment de les normes sobre la informació 

facilitada als consumidors i l’absència d’atribució de propietats que no tenen.  

 

L’adequació dels productes alimentaris que hi ha al mercat a l’abast dels consumidors 

a les disposicions vigents en matèria de disciplina del mercat i de defensa de les 

persones consumidores és una qüestió rellevant per la repercussió que té en les 

decisions de consum i en la percepció de la ciutadania. Els productes alimentaris 

s’han d’adequar, entre d’altres, als reglaments i a les normes de qualitat que els 

regulen. S’ha d’informar adequadament els consumidors sobre la naturalesa, la 

identitat, la qualitat, la composició, la quantitat, la durada, l’origen o la procedència 
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i la manera de fabricació o d’obtenció dels productes, i no se’ls pot atribuir propietats 

que no tenen. Els resultats del programa de control en aquest àmbit permet obtenir 

indicadors útils per a l’avaluació de la situació i les tendències al llarg del temps.  
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3.3. Assumptes tractats de manera prioritària en àmbits 
professionals  

 

La memòria anual recull de manera resumida el principals assumptes tractats en 

diferents àmbits, activitats o fòrums de treball així com en la normativa publicada. 

Aquesta informació s’ofereix estructurada en els apartats següents:   

 

 Fòrums de treball i intercanvi  

 

- Avaluació de riscos i dictàmens científics i tècnics 

- Grups de treball i fòrums de coordinació 

- Jornades, convencions i congressos 

- Publicacions periòdiques de l’ACSA 

 

 Normativa publicada en matèria de seguretat alimentària 

 

 

3.3.1. Fòrums de treball i intercanvi 
 

 

Els temes tractats en els diferents fòrums de treball, com ara els grups i/o 

comissions de treball per a la col·laboració i la coordinació, els estudis i els 

convenis desenvolupats i els actes públics realitzats dins de l’àmbit de la seguretat 

alimentària, són també un indicador útil de caràcter qualitatiu per conèixer quines 

han estat les qüestions que han suscitat més interès per a la societat i per als 

experts en la matèria. Aquesta informació contribueix a tenir un coneixement més 

complet de la situació de la seguretat alimentària del període objecte d’anàlisi.  
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 Avaluació de riscos i dictàmens científics i tècnics 
 

L’ACSA disposa d’un Comitè Científic i de grups d’experts científics per 

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.  

 

Els informes i dictàmens elaborats en l’àmbit de l’avaluació de riscos suposen un 

indicador qualitatiu molt útil per conèixer quins han estat els temes que han estat 

objecte de més interès, fins al punt de generar activitats específiques d’avaluació 

de riscos. 

 
 

 Grups de treball i fòrums de coordinació 
 

Dels temes tractats en els diferents fòrums de treball i coordinació es recull molta 

informació per conèixer quines han estat les qüestions que han suscitat més 

interès per a la societat i per als experts en la matèria. 
 

 Activitats, jornades i congressos 
 

Les activitats, jornades i congressos portats a terme durant l’any i els temes que 

s’hi  tracten són també un bon indicador de la situació, en especial dels temes 

que preocupen en àmbits professionals. Evidentment, són moltes les activitats i 

és  realment difícil d’esmentar-les totes; tanmateix, a la memòria es recullen 

algunes de les activitats més destacades que han estat organitzades per 

universitats, institucions públiques i associacions amb rellevància en l’àmbit de 

la seguretat alimentària. 

 

 Publicacions periòdiques de l’ACSA 
 

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària edita dues publicacions 

electròniques:  l’InfoACSA, butlletí electrònic de publicació mensual que conté un 
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article breu i recull notícies d’actualitat, publicacions recents i actes relacionats 

amb la seguretat alimentària, i l’Acsa Brief, que té com a objectiu informar 

(breument i de manera específica i actualitzada) els professionals i els 

consumidors sobre nous temes que puguin tenir incidència en la seguretat 

alimentària. L’Acsa Brief no té una periodicitat preestablerta, ja que s’edita en 

moments en què un determinat tema suscita interès. El temes centrals tractats 

en aquestes dues publicacions són també un indicador de les qüestions que han 

estat més rellevants en seguretat alimentària durant l’any.  

 

 

3.3.2. Normativa 
 

Totes les normes publicades relacionades amb la seguretat alimentària són 

incorporades a la base de dades de legislació de l’ACSA. En el cas de normes que es 

consideren especialment rellevants, es posa un titular en l’apartat de notícies i es 

comenta breument la norma i les novetats que incorpora. La finalitat d’aquest servei 

és que els operadors econòmics disposin de tota la legislació alimentària perquè es 

puguin ajustar als nous requeriments legislatius a mesura que es van publicant.   

 

Les normes publicades en un període determinat són també un indicador de quins 

són els temes prioritaris cap als quals orienten l’atenció les institucions responsables 

de la gestió del risc, així com a la societat en general. Tanmateix, cal tenir present 

l’espai de temps transcorregut entre la iniciativa de regulació i la publicació efectiva 

en els diaris oficials. A excepció feta de les normes que es publiquen urgentment, 

aquest factor de retard fa que l’estudi de les normes publicades durant un any 

determinat ens ofereixi informació dels temes més treballats durant aquest any, així 

com dels anys immediatament anteriors.  
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3.4. Percepcions i repercussions socials de la seguretat 
alimentària   

 

Un element fonamental de la construcció d’un anàlisi de la situació de la seguretat és 

la informació relativa a la percepció i la repercussió social de l’àmbit de la seguretat 

alimentària.  

 

Per tal de contribuir a l’obtenció d’una visió de conjunt de la situació en matèria de 

percepció social, la memòria anual recull resumidament la informació relativa als 

següents àmbits d’activitat relacionats amb la seguretat alimentària:  

 

 Estudis de percepció social. La informació obtinguda a partir d’estudis 

sociològics de percepció que es porten a terme periòdicament aporten informació 

molt útil sobre les percepcions socials de la seguretat alimentària a Catalunya; és per 

aquest motiu que s’inclouen a la memòria anual les dades disponibles més recents.  

 

 Consultes. Les consultes fetes pels ciutadans i altres participants en la 

cadena alimentària són també elements que poden ajudar a conèixer la situació de 

la seguretat alimentària i a esbrinar quins són els principals temes que preocupen els 

ciutadans i el conjunt de la societat.  

 

 Denúncies i queixes. Entre les funcions que desenvolupa l’Agència Catalana 

del Consum, la Subdirecció General de Protecció de la Salut de l’ASPCAT i l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona (ASPB), hi ha la de gestionar les queixes, 

comunicacions o avisos d’incompliments o no-conformitats relatius a la seguretat 

alimentària a Catalunya (a la ciutat de Barcelona en el cas de l’ASPB), que reben 

genèricament la denominació de denúncies. En aquest àmbit, la ciutadania forma 

part activa de les actuacions de vigilància i control, mitjançant la identificació i la 

denúncia de les irregularitats que, al seu parer, puguin presentar aliments o 

establiments alimentaris, amb la qual cosa es multiplica exponencialment la 

identificació dels potencials riscos sanitaris. La col·laboració ciutadana, com en molts 

altres àmbits, és clau també en la seguretat alimentària. 
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 Informació publicada als mitjans de comunicació: La percepció i atenció 

de la societat als temes de seguretat alimentària es pot obtenir mitjançant l’anàlisi 

del tractament de la informació que fan els mitjans de comunicació. Convé conèixer 

el pes de la seguretat alimentària en el conjunt de les noticies publicades durant 

l’any, així com dels principals temes tractats dins d’aquest àmbit.  
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4. Conclusions i recomanacions 
 

Tot i que no resulta fàcil resumir breument tot el contingut d’informació i anàlisi 

recollit a la memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 

en aquest apartat final s’intenta recollir les principals conclusions i recomanacions 

que es desprenen de tota la informació analitzada.   
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