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PROGRAMA DE CONTROL D’ALIMENTACIÓ ANIMAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

INTRODUCCIÓ
El Reglament (CE) núm. 183/2005, de 12 de gener, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual
es fixen requisits en matèria d’higiene dels pinsos, i el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats
per a garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, van establir un nou marc en
matèria de control i inspecció, en el qual s’integren tots els controls oficials relatius a la seguretat
d’aliments i pinsos i a les condicions de benestar animal, i aquests aspectes s’han d’incloure en un
programa nacional i pluriennal de control oficial.
A Espanya s’ha aprovat el Pla nacional de control oficial de la cadena alimentària 2021-2025, en
el qual s’inclou el Programa de control oficial d’alimentació animal 2021. Segons aquest programa,
les autoritats competents de les CA han d’establir un mínim de freqüències d’inspeccions i de
presa de mostres, basant-se en la seua pròpia anàlisi de risc, d’acord amb uns criteris comuns,
entenent el Programa nacional com un document marc destinat a garantir la coordinació efectiva
dels programes de control de cada autoritat competent.
Per tant, resulta necessari que les activitats de control en matèria d’alimentació animal a la
Comunitat Valenciana es detallen en un pla de control que desplegue i adopte el que es disposa
en el Programa de control oficial d’alimentació animal 2021, i que s’adapte a les característiques
del sector a la Comunitat Valenciana i a la disponibilitat de recursos humans i materials de la
Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

ABAST
Aquest programa de control s’aplica als operadors en el camp de l’alimentació animal, els
establiments que duen a terme activitats de fabricació o transformació de productes destinats a
l’alimentació animal i els establiments que realitzen activitats d’intermediació o transport de
productes destinats a alimentació animal, excloent-ne la venda al consumidor final de pinsos per
a animals de companyia, dins de les competències de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Assegurar que els pinsos, com a primer estadi de la producció d’aliments d’origen animal,
compleixen els requisits generals d’innocuïtat i seguretat que estableix l’article 15 del Reglament
(CE) 178/2002. Aquest objectiu inclou la comprovació del compliment de les disposicions relatives
a la comercialització i l’ús dels pinsos, incloent-hi el control de l’etiquetatge i de la resta
d’informació al consumidor final, de manera que la seguretat dels pinsos quede garantida, i, amb
això, la protecció de la salut pública, des de la part que li competeix.
-

Objectiu estratègic 1: millorar els establiments que duen a terme activitats de fabricació
o transformació de productes destinats a l’alimentació animal, incloent-hi les indústries
agroalimentàries, i d’altres sectors, que destinen part de la producció (coproductes o
subproductes) a l’alimentació dels animals; i establiments que fan activitats
d’intermediació i/o transport de productes destinats a l’alimentació animal, incloent-hi
els importadors, el compliment de la normativa per a garantir que els pinsos siguen segurs
i innocus, que no suposen riscos per a la salut humana i animal.

-

Objectiu estratègic 2: millorar les explotacions ramaderes que fabriquen pinsos que hagen
de complir les disposicions de l’annex II del Reglament 183/2005, amb la finalitat de
garantir l’elaboració de pinsos segurs per als animals de la mateixa explotació.

-

Objectiu estratègic 3: millorar les condicions d’altres establiments inclosos en l’àmbit
d’aplicació del Reglament (CE) 183/2005 i assegurar que les activitats que duen a terme
eviten possibles riscos i contaminacions.

-

Objectiu estratègic 4: millorar les plantes de transformació de categoria 3, que destinen
a alimentació animal els subproductes transformats, mitjançant la verificació del
compliment per part de l’operador de la normativa de subproductes animals, i així evitar
els riscos potencials en la mesura que siga possible.

-

Objectiu estratègic 5: millorar les condicions de les fàbriques d’aliments per a animals de
companyia, els magatzems intermedis de productes derivats de categoria 3 destinats a
alimentació animal i els transportistes de productes derivats de categoria 3 destinats a

alimentació animal, la protecció de la salut dels animals, així com garantir les pràctiques
lleials del comerç i interessos de les persones consumidores.

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general que es persegueix amb la implantació d’un sistema de control d’alimentació
animal és assegurar que els pinsos, com a primera fase de la producció d’aliments d’origen animal,
compleixen els requisits generals d’innocuïtat i seguretat que estableix el Reglament 178/2002, i
posterior normativa aplicable a l’alimentació animal.

OBJECTIU ESPECÍFIC
Per a complir la normativa vigent es pretén:
— Arribar al 95 % de les inspeccions programades respecte del nombre d’inspeccions que cal
practicar anualment.
— No superar el 5 % d’actes incorrectes del total d’actes supervisades.
— Obtindre, com a mínim, el 99 % de les inspeccions efectuades d’acord amb el pla per al control
de qualitat.

ACTIVITATS
Es duran a terme actuacions programades dins del programa anual d’acord amb criteris de risc i
actuacions no programades a conseqüència d’alertes, situacions de crisi o denúncies, que podran
consistir en:
-

Controls in situ

-

Controls documentals

-

Auditories de qualitat

-

Presa de mostres.

AVALUACIÓ I INDICADORS

•

Nombre d’inspeccions efectuades / nombre d’inspeccions programades

•

Nombre d’inspeccions favorables / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’inspeccions no conformes / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’expedients / nombre d’inspeccions no conformes

•

Nombre de preses de mostres efectuades / nombre de preses de mostres programades

•

Nombre de butlletins analítics / nombre de mostres efectuades

•

Nombre de mostres positives / nombre de preses de mostres programades

Anualment, la direcció de la Secció de Seguretat i Control de la Producció Agrària emetrà un
informe, abans del 30 de gener de cada any, dirigit al cap de Servei de Seguretat i Control de la
Producció Agrària i que indique, respecte de l’any anterior:
• El grau de compliment del programa.
• El tipus d’incidències detectades amb més rellevància.
• Els resultats del seguiment de les deficiències no esmenades.
• La justificació de les desviacions observades, si és el cas.
• Les propostes de millora del programa a la vista de l’experiència en l’execució.

PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DEL BENESTAR ANIMAL EN LES EXPLOTACIONS RAMADERES I
EN EL TRANSPORT D’ANIMALS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2021-2025)

INTRODUCCIÓ
Amb la publicació del Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de
març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials efectuats per a garantir l’aplicació de
la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat
vegetal i productes fitosanitaris, s’estableix un nou marc normatiu que exigeix que cada estat
membre elabore i actualitze periòdicament un pla nacional de control plurianual (PNCPA) que
abaste tots els àmbits regulats per la legislació de la Unió relativa a la cadena agroalimentària i
que continga informació sobre l’estructura i l’organització del seu sistema de controls oficials.
Dins de l’OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 del PNCOCA 2021-2025 s’inclou el Programa de control oficial
sobre benestar animal, que aborda els controls oficials tant en benestar en granja (incloent-hi
les normes mínimes de protecció dels animals en les explotacions ramaderes i la protecció dels
animals sacrificats en les explotacions ramaderes) com durant el transport.
El Decret 176/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional
de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, estableix l’estructura orgànica de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
i li atribueix, entre d’altres, les competències següents: gestionar la protecció i el benestar
animal en animals de producció, companyia i experimentació, i gestionar els registres
corresponents, incloent-hi els parcs i els nuclis zoològics.
És procedent, per tant, que les activitats de control oficial en matèria de benestar animal en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per les autoritats competents
autonòmiques, queden detallades en un pla de control d’acord amb el que s’estableix en el
PNCOCA 2021-2025.

ABAST
Aquest pla té per objecte establir els requisits i les normes aplicables per a efectuar les
inspeccions en matèria de benestar dels animals, tant en explotacions ramaderes com durant el
transport, incloent-hi el sacrifici fora dels escorxadors, a través de la vigilància del compliment
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de la normativa per part dels operadors, i augmentar així la sostenibilitat del sistema
agroalimentari i la confiança dels consumidors.
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Reduir els riscos per al benestar dels animals a través de la vigilància del compliment de la
normativa (sobre protecció dels animals en les granges, durant el transport i el moment de la
matança fora de l’escorxador) per part dels operadors, i augmentar així la sostenibilitat del
sistema agroalimentari i la confiança de les persones a l'hora de consumir.

OBJECTIU GENERAL
Aquest pla té per objecte establir els requisits i les normes aplicables per a efectuar les
inspeccions en matèria de benestar dels animals tant en explotacions ramaderes com durant el
transport, incloent-hi el sacrifici fora dels escorxadors.

OBJECTIUS OPERATIUS
Per a aconseguir els objectius estratègics, així com l’objectiu general, s’estableixen els objectius
operatius següents:
a) Explotacions ramaderes: valorar la qualitat de l’anàlisi de risc per a dur a terme els
controls oficials segons l’evolució dels resultats per a verificar que, efectivament, per als
controls dirigits s’han seleccionat les explotacions amb més risc.
b) Transport: reduir els incompliments quant a transport d’animals no aptes, així com
l’anàlisi del nombre de controls efectuats per altres estats membres amb el resultat “no
satisfactoris en benestar” en els TRACES emesos per la comunitat autònoma i la seua
evolució.
La quantificació dels objectius es realitzarà anualment mitjançant anàlisis dels resultats, i
s’inclourà en l’informe anual.

ACTIVITATS
S’efectuarà una inspecció sobre el terreny del compliment de la normativa. S’examinaran les
instal·lacions, els animals, la documentació i els registres, i s’emplenaran les llistes de control
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establides. Quan es considere necessari, es farà, a més, un examen dels sistemes d’autocontrol
dels operadors (documentació que han de mantindre, com ara registres dels tractaments
medicamentosos, dels animals trobats morts en les granges, etc.).
De manera general, el 25 % dels controls seran aleatoris i el 75 %, dirigits. A l’efecte d’aquesta
distribució, es consideraran com a aleatoris els controls efectuats en subexplotacions
seleccionades per una anàlisi de riscos no específica del programa de benestar animal. La
freqüència dels controls establits és del 4 % de subexplotacions inspeccionables, amb l’objectiu
de complir el 3 % que estableix el PNCOCA. El resultat de tots els controls s’inclourà en l’informe
anual.
Les inspeccions s’efectuaran al llarg de tot l’any, i s’evitarà així la concentració en espais reduïts
de temps. La meitat de les inspeccions assignades a cada oficina comarcal es durà a terme abans
de l’1 de juliol, i l’altra meitat, abans de l’1 de desembre. Els controls oficials s’efectuaran sense
previ avís, excepte quan siga imprescindible, cas en què s’admetrà un termini d’avís de fins a 48
h.
En relació amb els controls sobre la matança d’animals en explotacions ramaderes, quan hi haja
sacrifici en explotacions per a la cria d’animals de pelleteria o de pollets d’un dia en incubadores,
es farà almenys un control anual en una explotació de cada un d’aquests tipus per província. Pel
que fa al benestar en explotacions de peixos, es faran almenys 3 inspeccions per any.

AVALUACIÓ I INDICADORS
S’avaluarà l’eficàcia del control oficial mitjançant indicadors establits en relació amb els
objectius fixats. Els resultats dels indicadors es recolliran en l’informe autonòmic:
1. Grau del compliment del nombre de controls: l’objectiu és el 100 % de la mostra prevista
(explotacions, transport i escorxadors):
1.a) % de controls executats × 100 / controls programats
1.b) Nre. de controls no programats (per NC)
1.c) Nre. de controls totals
2. Grau d’incompliments detectats en controls aleatoris i dirigits: l’objectiu és determinar si el
resultat dels controls aleatoris i dirigits és diferent i, per tant, s’han seleccionat les
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explotacions amb més risc per als controls dirigits.
3. Nombre d’animals no aptes per al transport que arriben als escorxadors i el seu origen.
4. Grau de compliment dels seguiments dels controls amb incompliments: l’objectiu és el
seguiment dels que vencen l’any en curs (explotacions, transport i escorxadors):
4.a) % d’incompliments / total de controls
4.b) % d’inici d’expedients sancionadors / total d’incompliments
5. Mesures adoptades davant d’incompliments:
5.a) % d’esmena en un termini inferior a tres mesos / % total d’incompliments
5.b) % nre. d’explotacions amb sanció administrativa / nre. total d’incompliments
6. Verificació del control oficial:
6.a) Nombre de verificacions totals efectuades
6.b) Nombre de verificacions amb alguna no conformitat
6.c) % nre. de verificacions × 100 / nre. de controls executats
6.d) % nre. de verificacions no conformitat × 100 / nre. de verificacions efectuades

D’acord amb l’article 6 del Reglament (UE) núm. 2017/625, de 15 de març, per a assegurar el
compliment de les disposicions de reglament esmentat es duran a terme auditories internes o
s’ordenarà que es duguen a terme, i, segons el resultat, s’adoptaran les mesures oportunes. Les
auditories seran objecte d’un examen independent i es duran a terme de manera transparent.
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PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE QUALITAT ALIMENTÀRIA

INTRODUCCIÓ
El sector alimentari a la Comunitat Valenciana té com a missió bàsica proporcionar aliments
sans, segurs i que, a més, responguen a uns requisits de qualitat.
Aquesta situació requereix un model de qualitat alimentària que es fonamenta en disposicions
legals que contribueixen a establir les bases per a efectuar un control oficial eficaç i eficient de
la qualitat dels aliments produïts a la Comunitat Valenciana.
En aquest sentit, el control de la qualitat alimentària queda integrat en el Pla nacional de control
oficial de la cadena alimentària (pla COCA), regulat per disposicions tant europees com
nacionals, i són fonamentals el Reglament 625/2017, per a la regulació dels controls oficials en
la cadena alimentària, i la Llei 28/2015, per a la defensa de la qualitat alimentària.

ABAST
El programa de control de la qualitat alimentària comprén el conjunt de propietats i
característiques d’un producte alimentari o un aliment relatives a les matèries primeres o els
ingredients utilitzats en la seua elaboració, a la seua naturalesa, composició, puresa,
identificació, origen, i traçabilitat, així com als processos d’elaboració, emmagatzematge,
envasament i comercialització utilitzats i a la presentació del producte final, incloent-hi el
contingut efectiu i la informació per a la persona consumidora, especialment en l’etiquetatge.
El programa s’aplica al control oficial de la qualitat de tots els productes alimentaris segons es
defineixen en el Reglament (CE) núm. 178/2002, en instal·lacions de manipulació, classificació,
fàbriques, plantes d’envasament, magatzems majoristes i dels distribuïdors majoristes —
incloent-hi els denominats magatzems de logística pertanyents a la distribució moderna—,
magatzems dels importadors de productes alimentaris, oficines d’intermediaris mercantils amb
magatzem o sense, així com el transport entre tots aquests.
Queden exclosos del seu àmbit d’aplicació: els aspectes higienicosanitaris i de seguretat
alimentària; la legislació específica d’organismes modificats genèticament i de la irradiació de
productes alimentaris; l’oferta per a la venda a la persona consumidora final, incloent-hi els
obradors de les instal·lacions detallistes; el comerç exterior; la producció primària, incloent-hi la
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legislació sobre benestar animal i la producció ecològica.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Reforçar el control de la qualitat alimentària, incloent-hi les indicacions geogràfiques i la
producció ecològica, per a reduir incompliments i garantir la consecució d’un nivell elevat de
qualitat alimentària, i intensificar la lluita contra el frau alimentari al llarg de tota la cadena,
excepte en el punt de venda final, per a aconseguir la sostenibilitat del sistema agroalimentari i
augmentar la confiança dels consumidors.

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general és contribuir en el control oficial de la cadena alimentària per a:
•

Vetlar per la qualitat dels aliments produïts a la Comunitat Valenciana o mantindre-la.

•

Vetlar per la lleialtat dels intercanvis comercials entre operadors o mantindre-la.

•

Vetlar per les condicions correctes de les activitats de producció o elaboració dels
aliments o mantindre-les.

•

Vetlar per la informació correcta sobre els productes alimentaris produïts a la Comunitat
Valenciana o mantindre-la.

•

Contribuir a la unitat de mercat en el territori nacional.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
•

Aconseguir que els processos i els productes alimentaris es corresponguen amb els
requisits i les qualitats previstes en la normativa vigent, i minimitzar així el risc de frau
alimentari.

•

Controlar que les activitats de producció, elaboració o fabricació d’aliments es
desenvolupen en condicions generals adequades i especialment quant a autoritzacions
i registres, instal·lacions, sistemes d’autocontrol i traçabilitat.

•

Mantindre un nivell elevat de lleialtat en els intercanvis comercials en la cadena
alimentària.
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•

Controlar la informació facilitada per a les persones consumidores, concretament en
l’etiquetatge adequat dels aliments produïts a la Comunitat Valenciana, tant de les
mencions obligatòries com de les facultatives.

•

Coordinació amb els diferents organismes competents en el control de la qualitat
alimentària en l’àmbit estatal i europeu i en totes les fases de la cadena alimentària amb
la finalitat de contribuir a mantindre la unitat de mercat.

ACTIVITATS
•

Programació anual d’actuacions inspectores de control oficial de la qualitat d’aliments
basada en:
◦ Una anàlisi de risc sobre la probabilitat de frau en la indústria alimentària i que per
això puga induir-se a error a les persones consumidores pel que fa a la naturalesa,
la qualitat o l’origen dels productes alimentaris elaborats o emmagatzemats per
agents econòmics.
◦ Aprofitar al màxim els recursos humans i materials disponibles.
◦ Recomanacions de la Unió Europea en matèria de control oficial de la cadena
alimentària.

•

Realització dels controls oficials programats i els controls dirigits que poden ser puntuals
davant de sospites d’incompliment en la normativa alimentària, en el marc de
campanyes sobrevingudes o per recomanacions de la Unió Europea. Es controla:
productes (qualitat, composició, contingut efectiu, identificació, etiquetatge i balanços),
sistemes de traçabilitat, documents (registres, autoritzacions, sistemes d’autocontrol,
documents d’acompanyament i processos).

•

Manteniment de mitjans requerits per a dur a terme el programa:
◦ Procediments documentats.
◦ Registre informatitzat dels controls oficials.
◦ Activitats formatives i/o reunions periòdiques de coordinació del personal implicat
en les tasques inspectores i de planificació.
◦ Informació de la programació anual al(s) laboratori(s) designat(s) per a efectuar el
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control oficial de qualitat alimentària.
•

Gestió dels incompliments detectats en les activitats inspectores: diligències
preliminars, mesures adoptades (immobilització cautelar, tancament temporal del punt
d’inspecció), proposta d’obertura d’expedient sancionador.

•

Programació d’activitats de revisió del programa de control de qualitat alimentària:
◦ Supervisió del control oficial de qualitat alimentària: documental i in situ.
◦ Auditories internes o externes (una vegada almenys durant la vigència del pla
COCA).

•

Participar i/o liderar la normativa autonòmica referent a la qualitat dels aliments.

AVALUACIÓ I INDICADORS
L’avaluació s’efectuarà establint:
Indicadors de realització (productivitat)
•

Nombre d’inspeccions efectuades per matèria i productes:
◦ % d’inspeccions amb abast documental.
◦ % d’inspeccions amb abast de traçabilitat.
◦ % d’inspeccions amb abast de control del producte.
◦ % d’inspeccions amb abast d’etiquetatge del producte.

•

Nombre de lots de producte controlat.

•

% d’inspeccions fetes / inspeccions programades.

•

Nre. d’inspeccions / inspector.

•

Nre. de lots sotmesos a control de conformitat / inspector.

•

Nombre de campanyes específiques en les quals es participa.

•

Nombre d’actuacions derivades de denúncies de particulars i/o organismes públics o
privats. (% de denúncies investigades / denúncies totals —resultats).

•

Nombre d’informes d’inspecció amb presumptes incompliments detectats per matèria
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i producte.

•

Nombre d’expedients sancionadors iniciats per matèria i productes.

•

Nombre d’expedients sancionadors resolts per matèria i productes.

Indicadors de resultats

•

% d’empreses inspeccionades / total d’empreses.

•

% de lots amb incompliments respecte dels controlats.

•

% d’informes d’inspecció amb incompliments / total d’informes d’inspecció.

•

% d’irregularitats en l’etiquetatge respecte de les mencions d’informació alimentària
obligatòria / total de verificacions d’etiquetatge respecte de les mencions obligatòries.

•

% d’irregularitats d’etiquetatge respecte de les mencions facultatives d’informació
alimentària / total de verificació d’etiquetatge inspeccionat respecte de les mencions
facultatives.

•

% de lots amb irregularitats en característiques mínimes de qualitat / total de lots
controlats.

•

% de lots amb irregularitats en valoració organolèptica en olis verges / total de lots d’olis
verges controlats organolèpticament.

•

% d’irregularitats en sistemes de traçabilitat / total de sistemes de traçabilitat
controlats.

•

Representació gràfica de l’evolució dels indicadors de resultats al llarg de la duració del
pla.

Indicadors de supervisió del programa:
•

Nombre de supervisions documentals efectuades en el control oficial de la qualitat
d’aliments:
◦ % de supervisions documentals amb alguna no conformitat (supervisió).

•

Nombre de supervisions in situ efectuades en el control oficial de la qualitat d’aliments.
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PROGRAMA DE CONTROL D’HIGIENE EN EXPLOTACIONS D’AQÜICULTURA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

INTRODUCCIÓ
Aquest pla té per objecte establir els requisits i les normes aplicables per a efectuar les
inspeccions en matèria d’higiene de la producció primària en l’àmbit de l’aqüicultura.
Aquests controls es duen a terme sobre la base del Reglament 2017/625, relatiu als controls i
altres activitats oficials efectuats per a garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos,
i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

ABAST
Els controls s’exerciran sobre els aspectes d’higiene de la producció primària de les explotacions
ramaderes de producció i reproducció d’aqüicultura, entenent com a tals les explotacions que
mantenen i/o crien animals aquàtics, per tal d’obtindre un fi lucratiu de les seues produccions.
Per tant, en queden excloses les explotacions d’autoconsum, per destinar la producció al
consum familiar, així com les definides de capacitat reduïda.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Conéixer com més àmpliament millor l’estat de la situació, quant al compliment de la legislació
pertinent en l’àmbit de la producció primària i donar a conéixer els aspectes necessaris als
implicats en el control, tant a qui realitza la inspecció com a qui s'inspecciona.
Controlar que els operadors d’empreses alimentàries complisquen les disposicions legals
comunitàries, nacionals i autonòmiques vigents referides al control dels perills i a les pràctiques
correctes d’higiene i les operacions connexes de l’aqüicultura.
Millorar l’eficiència i la qualitat dels controls efectuats per l’autoritat competent d’execució del
programa de control.

OBJECTIU GENERAL
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L’objectiu general del present programa és controlar l’obligació del productor primari
d’aqüicultura de complir els requisits marcats per la normativa d’higiene vigent i de sanitat
animal, amb la finalitat de minimitzar els riscos per a la salut humana i animal derivats d’aquesta
activitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC
1. Controlar que l’operador responsable de la producció primària és capaç de reduir la
introducció de perills (biològics, químics o físics) que puguen afectar la seguretat
alimentària de les seues produccions.
2. Comprovar que no hi haja o no hi puga haver perill de contaminació que pose en risc
l’estat sanitari del producte.
3. Control sobre els procediments de treball per a assegurar la perfecta qualitat i higiene
del producte.
4. Control dels requisits zoosanitaris dels animals i dels productes.

ACTIVITATS
Es duran a terme controls programats dins dels plans anuals, sobre la base de criteris de risc, i
controls no programats derivats d’alertes, denúncies i situacions de crisi. Entre les activitats
concretes que es duen a terme hi ha:
•

la verificació de les condicions generals d’higiene de l’explotació aqüícola,

•

la verificació dels registres que cal mantindre de manera obligatòria,

•

la verificació de la gestió sanitària global de l’explotació,

•

la verificació de la gestió adequada de l’alimentació dels animals,

•

la verificació de la gestió dels subproductes derivats de l’activitat ramadera, i

•

la verificació de l’ús racional del medicament veterinari.

AVALUACIÓ I INDICADORS
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•

Nombre d’inspeccions efectuades / nombre d’inspeccions programades

•

Nombre d’inspeccions favorables / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’inspeccions no conformes / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’expedients / nombre d’inspeccions no conformes

•

Nombre de preses de mostres efectuades / nombre de preses de mostres programades

•

Nombre de butlletins analítics / nombre de mostres efectuades

•

Nombre de mostres positives / nombre de preses de mostres programades

Periòdicament es durà a terme un seguiment sobre la realització de les inspeccions previstes, i
se’n comprovarà la gravació en les aplicacions previstes, i es controlarà que s’han remés a la
Direcció Territorial els expedients derivats d’inspeccions amb incompliments gravats.
La direcció de la Secció de Seguretat i Control de la Producció Agrària emetrà un informe abans
de finalitzar gener del pròxim any, dirigit a la direcció cap del Servei, en què indique la informació
següent:
•

el grau de compliment del programa

•

el nombre d’actes supervisades

•

la llista de les explotacions inspeccionades

•

el grau d’incompliment quant al nombre d’inspeccions efectuades i si hi ha justificació
davant de les desviacions detectades, si és el cas

•

els punts dels protocols amb incompliments i el nombre

•

el seguiment de les actuacions en les actes desfavorables no esmenades

•

el nombre d’expedients proposats a sanció

•

els resultats dels controls de qualitat

•

les propostes de mesures correctores
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PROGRAMA DE CONTROL D’HIGIENE EN LES EXPLOTACIONS RAMADERES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

INTRODUCCIÓ
Aquest pla té per objecte establir els requisits i les normes aplicables per a dur a terme les
inspeccions en matèria d’higiene de la producció primària en explotacions ramaderes.
Aquests controls es duen a terme sobre la base del Reglament 2017/625, relatiu als controls i
altres activitats oficials efectuats per a garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos,
i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

ABAST
L’univers de control són les explotacions ramaderes de producció i reproducció de qualsevol
espècie (amb l’excepció de les d’aqüicultura, que són objecte d’un pla específic), entenent com
a tal l’explotació que manté i cria animals, per tal d’obtindre un fi lucratiu de les seues
produccions.
Queden excloses de l’univers que cal inspeccionar les explotacions d’autoconsum, els nuclis
zoològics, les places de bous no permanents, les explotacions que alberguen animals que no
seran objecte de consum, les explotacions no comercials i les explotacions que, per ser de
dimensions reduïdes, suposen un risc menor per a les persones, d’acord amb els criteris que
s’indiquen en l’annex.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Conéixer com més àmpliament millor l’estat de la situació quant al compliment de la legislació
pertinent en l’àmbit de la producció primària ramadera, i donar a conéixer els aspectes
necessaris als implicats en el control, tant a qui realitza la inspecció com a qui s'inspecciona.
Controlar que els operadors d’empreses alimentàries complisquen les disposicions legals
comunitàries, nacionals i autonòmiques vigents referides al control dels perills i a les pràctiques
correctes d’higiene en la producció primària.
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Millorar l’eficiència i la qualitat dels controls efectuats per l’autoritat competent d’execució del
programa de control.
Objectiu estratègic 1: millorar la higiene en les explotacions ramaderes de la Comunitat
Valenciana mitjançant la verificació de l’aplicació de la normativa de seguretat alimentària,
sanitat i benestar animal per part de l’operador. Reduir en la mesura que siga possible, i en tot
cas a nivells acceptables, l’exposició dels animals d’abastament als perills físics, químics i
microbiològics.
Objectiu estratègic 2: millorar la higiene de la llet crua de vaca, ovella i cabra, mitjançant els
controls a les explotacions per a verificar les condicions higienicosanitàries i la traçabilitat de la
llet crua, des del munyiment fins a l’eixida de la llet de l’explotació.
Objectiu estratègic 3: controlar la traçabilitat dels pinsos i de les matèries primeres emprades
en l’alimentació dels animals d’abastament amb la finalitat de reduir en la mesura que siga
possible, i en tot cas a nivells acceptables, l’exposició d’aquests als perills físics, químics i
microbiològics, especialment dels que puguen ser causa d’un problema per a la salut animal i/o
la salut pública.
Objectiu estratègic 4: millorar l’ús d’antibiòtics en la producció dels animals d’abastament i
contribuir així a la reducció de les resistències antimicrobianes, mitjançant controls dirigits a les
explotacions ramaderes de les quals es tinguen dades de les resistències microbianes trobades
en els animals que han enviat a l’escorxador, a les explotacions amb una prescripció baixa
sospitosa i a les explotacions amb una prescripció elevada.

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general del present programa és controlar l’obligació del productor primari de les
explotacions ramaderes de complir els requisits marcats per la normativa d’higiene vigent.

OBJECTIU ESPECÍFIC
1. Controlar que l’operador responsable de la producció primària és capaç de reduir la
introducció de perills (biològics, químics o físics) que puguen afectar la seguretat
alimentària i a la sanitat animal.
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2. Comprovar que no hi haja o hi puga haver perill de contaminació que pose en risc l’estat
sanitari dels animals i produccions.
3. Control sobre els procediments de treball: pràctiques correctes d’higiene, bioseguretat
i ús adequat de medicaments veterinaris, especialment els antibiòtics.
4. Comprovar les condicions higienicosanitàries de les explotacions ramaderes.
5. Control de la traçabilitat i els registres obligatoris de l’explotació ramadera.

ACTIVITATS
Es duran a terme controls programats d’acord amb criteris de risc que es determinaran per a
cada un dels objectius estratègics i controls no programats derivats d’alertes, denúncies o
situacions de crisi.
Els controls s’exerciran sobre els aspectes següents en les explotacions ramaderes:
•

Avaluar les condicions generals d’higiene de l’explotació ramadera.

•

Controlar els registres que cal mantindre de manera obligatòria.

•

Controlar la gestió sanitària global de l’explotació.

•

Supervisar la gestió adequada de l’alimentació dels animals.

•

Verificar la gestió dels subproductes derivats de l’activitat ramadera.

•

Controlar l’ús racional dels medicaments veterinaris.

AVALUACIÓ I INDICADORS
Periòdicament es durà a terme un seguiment sobre la realització de les inspeccions previstes,
se’n comprovarà la gravació en les aplicacions previstes i es controlarà que s’han remés a la
Direcció Territorial els expedients derivats d’inspeccions amb incompliments gravats.
La direcció de la Secció de Seguretat i Control de la Producció Agrària emetrà un informe abans
de finalitzar gener del pròxim any dirigit a la direcció del Servei, en què indique:
•

el grau de compliment del programa

•

el nombre d’actes supervisades
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•

la llista de les explotacions inspeccionades

•

el grau d’incompliment quant al nombre d’inspeccions efectuades i si hi ha justificació
davant de les desviacions detectades, si és el cas

•

els punts dels protocols amb incompliments i el nombre

•

el seguiment de les actuacions en les actes desfavorables no esmenades

•

el nombre d’expedients proposats a sanció

•

els resultats dels controls de qualitat

•

les propostes de mesures correctores.

Els indicadors usats per a verificar l’eficàcia del programa són:
•

Nombre d’inspeccions efectuades / nombre d’inspeccions programades

•

Nombre d’inspeccions favorables / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’inspeccions no conformes / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’expedients / nombre d’inspeccions no conformes

•

Nombre de preses de mostres efectuades / nombre de preses de mostres programades

•

Nombre de butlletins analítics / nombre de mostres efectuades

•

Nombre de mostres positives / nombre de preses de mostres programades
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PROGRAMA DE CONTROL D’HIGIENE EN ELS VAIXELLS DE PESCA EXTRACTIVA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

INTRODUCCIÓ
Aquest pla té per objecte establir els requisits i les normes aplicables per a fer les inspeccions en
matèria d’higiene de la producció primària en l’àmbit de la pesca extractiva.
Aquests controls es duen a terme sobre la base del Reglament 2017/625, relatiu als controls i
altres activitats oficials efectuats per a garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos,
i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

ABAST
Els controls s’exerciran sobre els aspectes d’higiene de la producció primària dels vaixells
pesquers que desembarquen la pesca en els ports de la Comunitat Valenciana, i que no efectuen
una transformació dels productes de la pesca.
El marisqueig extractor queda fora del pla de control per estar prohibit a la Comunitat
Valenciana.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Conéixer com més àmpliament millor l’estat de la situació quant al compliment de la legislació
pertinent en l’àmbit de la producció primària agrícola i donar a conéixer els aspectes necessaris
als implicats en el control, tant a qui realitza la inspecció com a qui s'inspecciona.
Controlar que els operadors d’empreses alimentàries complisquen les disposicions legals
comunitàries, nacionals i autonòmiques vigents referides al control dels perills i a les pràctiques
correctes d’higiene i les operacions connexes de la pesca extractiva.
Millorar l’eficiència i la qualitat dels controls efectuats per l’autoritat competent d’execució del
programa de control.
Millorar el compliment de la legislació amb la finalitat que els productes de la pesca destinats al
consumidor final siguen segurs.
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OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general del present programa és controlar l’obligació del productor primari de pesca
extractiva de complir els requisits marcats per la normativa d’higiene vigent, i assegurar un nivell
elevat de protecció de la salut de les persones consumidores.

OBJECTIU ESPECÍFIC
1. Avaluar el compliment de l’operador responsable de la producció primària a fi de reduir
la introducció de perills (biològics, químics o físics) que puguen afectar la seguretat
alimentària de les seues produccions.
2. Comprovar que no hi haja o no hi puga haver perill de contaminació que pose en risc
l’estat sanitari del producte.
3. Avaluar els procediments de treball per a assegurar la perfecta qualitat i higiene del
producte.
4. Comprovar les condicions higienicosanitàries de les embarcacions, la maquinària, els
materials i tots els elements que intervenen directament en els processos d’extracció i
manipulació del producte fins al desembarcament.

ACTIVITATS
S’efectuaran controls programats dins del programa anual d’acord amb criteris de risc i
actuacions no programades a conseqüència d’alertes, situacions de crisi o denúncies.
En el marc d’aquests controls es vigilarà el compliment de les pràctiques correctes d’higiene en
l’activitat de producció primària, en particular pel que fa a:
•

la protecció contra focus de contaminació

•

la neteja i la desinfecció d’instal·lacions i de l’equip

•

l’aigua i el gel emprats en les activitats

•

el control de la formació de manipuladors
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•

el control de plagues

•

les condicions higienicosanitàries dels vaixells pesquers, les superfícies, l’equip i
l’instrumental

•

el control del manteniment de la cadena de fred

•

les condicions d’emmagatzematge

•

el control d’equips de desembarcament i descàrrega.

AVALUACIÓ I INDICADORS
•

Nombre d’inspeccions efectuades / nombre d’inspeccions programades

•

Nombre d’inspeccions favorables / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’inspeccions no conformes / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’expedients / nombre d’inspeccions no conformes

Periòdicament es durà a terme un seguiment sobre la realització de les inspeccions previstes,
se’n comprovarà la gravació en les aplicacions previstes i es controlarà que s’han remés a la
Direcció Territorial els expedients derivats d’inspeccions amb incompliments gravats.
El cap de la Secció de Seguretat i Control de la Producció Agrària emetrà un informe abans de
finalitzar gener de l’any següent, dirigit al cap del Servei, en què s’indique la informació següent:
•

el grau de compliment del programa

•

el nombre d’actes supervisades

•

la llista dels vaixells inspeccionats

•

el grau d’incompliment quant al nombre d’inspeccions efectuades i si hi ha justificació
davant de les desviacions detectades, si és el cas

•

el punts dels protocols amb incompliments i el nombre

•

el seguiment de les actuacions en les actes desfavorables no esmenades.

•

el nombre d’expedients proposats a sanció
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•

els resultats dels controls de qualitat

•

les propostes de mesures correctores.

PROGRAMA DE CONTROLS D’IDENTIFICACIÓ I REGISTRE DE BESTIAR BOVÍ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

INTRODUCCIÓ
La identificació i el registre dels animals bovins està regulada pel Reglament (CE) núm.
1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell i les modificacions posteriors. Aquest reglament
té el seu reflex en l’ordenament jurídic espanyol per mitjà del Reial decret 1980/1998, de 18 de
setembre, i les modificacions posteriors. Mitjançant aquesta normativa s’estableix un sistema
d’identificació dels animals bovins basat en la identificació individual d’aquests amb dos cròtals
auriculars i un document d’identificació boví o DIB, que codifiquen un número d’identificació
individual dels animals, que queda consignat així mateix en el llibre de registre de l’explotació
ramadera i en una base de dades informatitzada.
Per això, es fa necessari instaurar un sistema de controls que permeten verificar si la informació
present en la base de dades RIIA REM es correspon amb la dels animals presents en l’explotació
i la consignada en el llibre de registre de l’explotació ramadera, i comprovar així que
s’emmagatzema tota la informació requerida pel Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, i
modificacions posteriors, i en els termes que estableix aquesta normativa.
Per a dissenyar el sistema de controls s’ha tingut en compte el Reglament (CE) núm. 1082/2003
de la Comissió, de 23 de juny, així com el document del Comité Nacional d’Identificació
Ramadera i Registre d’Explotacions (CNIGRE) de la Subdirecció General de Sanitat i Higiene
Animal i Traçabilitat, titulat “Pautes per a la realització del programa de control oficial
d’identificació i registre dels bovins en 2021”.

ABAST
Aquest programa de controls s’aplica en les explotacions ramaderes de l’espècie bovina de la
Comunitat Valenciana.
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OBJECTIU ESTRATÈGIC
Les explotacions que constituiran l’univers total del qual es faran les seleccions pertinents per a
triar les mostres són les explotacions en estat d’alta que s’ajusten a la definició d’explotació del
Reglament (CE) 1760/2000, de 17 de juliol de 2000, que estableix un sistema d’identificació i
registre dels animals de l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de la carn de boví i dels
productes a base de carn de boví i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 820/97 del Consell.
En primer lloc, es tria el 0,9 % purament aleatori i després el 2,6 % de selecció en funció dels
criteris de risc, de manera que les explotacions que formen part de la mostra en la fase purament
aleatòria queden excloses de l’univers del qual es prenga la mostra de risc.
L’àmbit geogràfic de la selecció de la mostra aleatòria serà a escala provincial, i se seleccionarà
el 0,9 % de les explotacions, i la selecció de risc es farà en l’àmbit de la comunitat autònoma, i
se seleccionarà el 2,6 % restant. Aquesta diferència en l’univers segons la fase de selecció, i atesa
la distribució variable que presenten les explotacions de bestiar boví a la comunitat autònoma,
ens permet assegurar, d’una banda, que s’efectuen inspeccions en les tres províncies i, d’una
altra, que la mostra tindrà un cert grau de representativitat.

Els criteris per a fer la selecció de risc són els següents:
1r. El resultat dels controls anteriors
2n. L’aptitud del bestiar boví
3r. Canvis significatius
4t. La comunicació adequada de les dades a l’autoritat competent (naixements, morts, etc.)
5é. El nombre d’animals presents i identificats en l’explotació (grandària de l’explotació)
6é. L’import de la prima anual per boví sol·licitada i/o pagada
7é. El criteri de salut pública i policia sanitària

OBJECTIU GENERAL
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A través d’aquest programa s’estableix el procediment de selecció de les explotacions que seran
objecte d’inspecció per a dur a terme el pla de controls sobre el terreny de la identificació i els
registre dels bovins amb caràcter anual. Així mateix, el programa inclou les instruccions per a
efectuar els controls de camp i els mecanismes de supervisió i control perquè tots els agents
implicats en aquestes efectuen i tramiten d’una manera uniforme els controls d’identificació del
bestiar boví.

OBJECTIU ESPECÍFIC
La realització del total d’inspeccions seleccionades per al pla anual de control d’identificació i
registre de bestiar boví.
En el cas d’explotacions que han sigut baixa o passen a estar inactives després de l’extracció de
la mostra, se substituiran per una explotació de reserva aleatòria o de reserva per criteris de risc
segons corresponga.

ACTIVITATS
A més de les inspeccions programades per criteris aleatoris i de risc, es duran a terme
inspeccions de tipus dirigides no programades dins del pla, a conseqüència de detecció d’alertes,
situacions de crisi o denúncies.

AVALUACIÓ I INDICADORS
La direcció de la Secció de Producció i Sanitat Animal de cada direcció territorial de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica emetrà
anualment, abans del 15 de gener de cada any, un informe que inclourà:
Els controls efectuats: núm. d’explotació, tipus de mostreig (aleatori, de risc o dirigit),
data de realització, resultat (favorable o desfavorable) i, en cas de ser desfavorable, si
s’han esmenat o no les deficiències.
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Els controls no efectuats: núm. d’explotació, tipus de mostreig (aleatori o de risc),
justificació de la no realització, explotació per la qual ha sigut substituïda i, en cas de no
substituir-se, caldrà indicar-ne la causa en l’apartat d’observacions.
Descripció de les inspeccions desfavorables no esmenades: núm. d’explotació,
descripció detallada de les mesures de seguiment seguides, indicació sobre si s’ha obert
o no un expedient sancionador i, en cas de no haver-se incoat, la justificació del motiu.
Grau de compliment del pla de controls: nre. explotacions de la mostra / nre.
inspeccions efectuades i justificació de les desviacions detectades, si és el cas.
PROGRAMA DE CONTROLS D’IDENTIFICACIÓ I REGISTRE DE BESTIAR OVÍ I CAPRÍ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

INTRODUCCIÓ
La identificació i el registre dels animals ovins i caprins es regulen en el Reglament (CE) núm.
21/2004, del Consell, de 17 de desembre de 2013. Aquest reglament té el seu reflex en
l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 685/2013, de 16 de setembre. En
aquesta normativa s’estableix un sistema d’identificació dels animals ovins i caprins basat en la
identificació individual d’aquests, que queda consignada en una base de dades informatitzada.
Tots els ovins i els caprins, llevat de les excepcions previstes per la legislació, seran identificats
mitjançant una marca auricular i un identificador electrònic consistent en un bol ruminal, encara
que, amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent, el bol ruminal podrà substituir-se per
una marca auricular electrònica en els ovins, i per una marca auricular electrònica, una marca
electrònica en el travador de l’extremitat posterior dreta o un injectable en el metatars dret en
el cas dels caprins.
Per tot això, es fa necessari instaurar un sistema de controls que permeten verificar si els ovins
i els caprins presents en l’explotació estan identificats d’acord amb el que es disposa en la
normativa vigent.
Per a dissenyar el sistema de controls s’ha tingut en compte el Reglament (CE) 1505/2006 de la
Comissió, d’11 d’octubre de 2006, pel qual s’aplica el Reglament 21/2004, així com el document
del Comité Nacional d’Identificació Ramadera i Registre d’Explotacions (CNIGRE) de la
Subdirecció General de Sanitat i Higiene Animal i Traçabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca,
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Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), anomenat “Pautes per a la realització del programa de
control oficial d’identificació i registre dels ovins i caprins en 2021”.

ABAST
Aquest programa de controls s’aplica en les explotacions ramaderes de l’espècie ovina i caprina
de la Comunitat Valenciana.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
És necessari, en virtut de la normativa, inspeccionar sobre el terreny almenys el 3 % de les
explotacions d’oví i caprí de la Comunitat Valenciana, que continguen almenys el 5 % del total
dels animals de l’espècie ovina i caprina de la nostra Comunitat, a fi de verificar el compliment
dels requisits relatius a la identificació i el registre dels animals. Per a evitar que el nivell
d’inspeccions puga quedar per davall del llindar referit, se seleccionarà el 3,50 % de les
explotacions d’oví i caprí de la Comunitat Valenciana que continguen el 5,5 % del cens d’animals
d’aquestes espècies.
Definirem com a àmbit geogràfic el provincial, únicament en la fase de selecció aleatòria, sense
aplicar cap criteri geogràfic en la fase de selecció de risc, i es determinarà així l’univers del qual
s’extraurà cada part de la mostra. Així, es determinarà el percentatge d’explotacions fins a
arribar al 3,5 %; el 25 % d’aquest percentatge s’aplicarà en l’àmbit de cada província, per a
establir una selecció aleatòria. L’altre 75 % d’aquest percentatge se seleccionarà per criteris de
risc i sense criteri geogràfic. Tot això es deu a la distribució variable que presenten les
explotacions de bestiar oví i caprí a la Comunitat Valenciana, fet que ens permet assegurar,
d’una banda, que s’efectuaran inspeccions en les tres províncies i, d’una altra, que la mostra
tindrà un cert grau de representativitat.
Els criteris per a la selecció de risc són els següents:
Resultats dels controls anteriors.
1. Canvis significatius en relació amb anys anteriors.
30

2. Comunicació adequada de les dades a l’autoritat competent.
3. Nombre d’animals presents en l’explotació (grandària de l’explotació).
4. Consideracions de salut pública i sanitat animal.
Import de l’ajuda anual per oví i caprí sol·licitada i/o pagada comparat amb la mitjana de les
ajudes per explotació l’any anterior.

OBJECTIU GENERAL
A través d’aquest programa s’estableix el procediment de selecció de les explotacions que seran
objecte d’inspecció per a dur a terme el pla de controls sobre el terreny de la identificació i el
registre dels ovins i els caprins amb caràcter anual. Així mateix, el programa inclou les
instruccions per a dur a terme els controls de camp i els mecanismes de supervisió i control
perquè tots els agents implicats en aquestes efectuen i tramiten els controls d’identificació del
bestiar oví i caprí d’una manera uniforme.

OBJECTIU ESPECÍFIC
La realització del total d’inspeccions seleccionades per al pla anual de control d’identificació i
registre de bestiar oví i caprí.
En el cas d’explotacions que han sigut baixa o passen a estar inactives després de l’extracció de
la mostra, se substituiran per una explotació de reserva aleatòria o de reserva per criteris de risc
segons corresponga.

ACTIVITATS
A més de les inspeccions programades per criteris aleatoris i de risc, es duran a terme
inspeccions de tipus dirigides no programades dins del pla, a conseqüència de detecció d’alertes,
situacions de crisi o denúncies.
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AVALUACIÓ I INDICADORS
El cap de la Secció de Producció i Sanitat Animal de cada direcció territorial de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica emetrà
anualment, abans del 15 de gener de cada any, un informe que inclourà:
Els controls efectuats: núm. d’explotació, tipus de mostreig (aleatori, de risc o dirigit), data de
realització, resultat (favorable o desfavorable) i, en cas de ser desfavorable, si s’han esmenat o
no les deficiències.
Els controls no efectuats: núm. d’explotació, tipus de mostreig (aleatori o de risc), justificació de
la no realització, explotació per la qual ha sigut substituïda i, en cas de no substituir-se, caldrà
indicar-ne la causa en l’apartat d’observacions.
Descripció de les inspeccions desfavorables no esmenades: núm. d’explotació, descripció
detallada de les mesures de seguiment seguides, indicació sobre si s’ha obert o no expedient
sancionador i, en cas de no haver-se incoat, la justificació del motiu.
Grau de compliment del pla de controls: nre. d’explotacions de la mostra / nre. d’inspeccions
efectuades i justificació de les desviacions detectades, si és el cas.
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PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES
FITOSANITARIS

INTRODUCCIÓ
El Programa nacional de control oficial de la comercialització de productes fitosanitaris (d’ara en
avant, el Programa) es va incorporar per primera vegada en el Pla nacional de control oficial de
la cadena alimentària (d’ara en avant, PNCOCA) per al període 2016-2020 l’any 2020 com un
dels seus programes integrants. El programa actual s’incorpora al PNCOCA per al període 20212025, que es va aprovar en la Conferència Sectorial Conjunta d’Agricultura, Desenvolupament
Rural i de Pesca, el 15 de febrer de 2021.
El Programa s’ha elaborat per a complir les disposicions comunitàries relatives al control oficial,
en l’àmbit de la comercialització dels productes fitosanitaris, això és, des de la fabricació o la
importació, passant per l’emmagatzematge, la distribució i el transport, fins a l’adquisició per
l’aplicador del producte fitosanitari i amb la normativa espanyola en la matèria, especialment el
Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per a
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Anteriorment a l’aprovació del programa ja s’estaven implementant accions que permetien
complir les disposicions relatives al control oficial sobre la normativa indicada anteriorment. En
aquest sentit és important destacar el programa de vigilància del de la comercialització de
productes fitosanitaris, que s’està posant en marxa a Espanya des de l’aplicació de l’article 68
del Reglament 1107/2009, de 21 d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes
fitosanitaris.
Una de les finalitats que es pretenen aconseguir amb aquest document és aprofitar totes les
estructures i les dinàmiques de treball que ja s’estan posant en marxa en el conjunt de l’Estat,
amb la finalitat de reforçar-les i permetre el ple compliment de la normativa comunitària,
nacional i autonòmica en matèria de comercialització dels productes fitosanitaris.
La vigilància de la comercialització dels productes fitosanitaris es du a terme en les instal·lacions
de fabricació i els punts de venda de productes fitosanitaris inscrits en el Registre Oficial de
Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària, d’ara en avant ROPO. En les
inspeccions es revisen els requisits documentals, la formació del personal ocupat, el compliment
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de les normes d’etiquetatge dels productes fitosanitaris i, així mateix, s’efectua un control de
qualitat dels productes fitosanitaris que es troben en el mercat.
ABAST
Els establiments de comercialització, distribució i logística de productes fitosanitaris.
Els establiments de fabricació de productes fitosanitaris.
Les empreses comercialitzadores amb permís per a la importació paral·lela.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
L’objectiu estratègic és reduir els riscos per a la salut de les persones, els animals, les plantes i
mediambientals a través del compliment de la normativa aplicable per part dels operadors
implicats.
Objectiu estratègic 1: control en establiments de comercialització, distribució i logística de
productes fitosanitaris.
Objectiu estratègic 2: control en establiments de fabricació de productes fitosanitaris.
Objectiu estratègic 3: control en empreses comercialitzadores amb permís per a la importació
paral·lela.

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general d’aquest programa de control oficial és el de garantir el compliment dels
requisits legals de la comercialització dels productes fitosanitaris per part dels operadors,
entenent-se la comercialització en un sentit ampli, incloent-hi així mateix l’exportació i la
importació dels productes fitosanitaris.
En finalitzar el període de 5 anys, el 100 % dels establiments inscrits en el Registre d’Operadors
i Productors de Productes Fitosanitaris, l’activitat dels quals s’emmarque en l’àmbit de la
comercialització de productes fitosanitaris, s’hauran d’haver controlat almenys una vegada.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
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Objectiu 1: inspecció anual del 20 % dels establiments del sector de subministrament de
productes fitosanitaris amb activitat diferent de la fabricació (logística, comercialització, comerç
paral·lel, importació i exportació) inscrits en el ROPO, o altres registres oficials o que se’n tinga
coneixement per altres mitjans (denúncies, alertes, etc.). (Amb l’exclusió en la selecció de la
mostra dels inspeccionats en els 4 anys previs excepte aquells amb risc ALT.)
Objectiu 2: inspecció anual del 35 % dels establiments amb activitat de fabricació de productes
fitosanitaris inscrits en el ROPO, o altres registres oficials o que se’n tinga coneixement per altres
mitjans (denúncies, alertes, etc.). (Amb l’exclusió en la selecció de la mostra dels inspeccionats
en els 2 anys previs.)
Objectiu 3: inspecció anual del 100 % dels establiments amb autorització per al comerç paral·lel
de productes fitosanitaris inscrits en el ROPO.
Objectiu 4: mostreig d’un nombre mínim de 5 productes fitosanitaris.

ACTIVITATS
Com a activitat programada s’efectuaran controls de vigilància de la comercialització de
productes fitosanitaris en les instal·lacions dels operadors inscrits en el sector subministrador
del ROPO o altres registres oficials. També es duran a terme controls no programats derivats de
denúncies, alertes, etc.

AVALUACIÓ I INDICADORS
Els plans de control ajuden a disminuir el risc per a la salut de les persones, els animals o les
plantes a través del compliment per part dels operadors implicats en la comercialització de
productes fitosanitaris de la normativa vigent aplicable en seguretat alimentària. Per a
l’avaluació de l’eficàcia del programa s’utilitzaran aquests indicadors:
Indicador 1: % de tots els establiments subministradors de productes fitosanitaris amb activitat
diferent de la fabricació, inscrits en el ROPO o altres registres oficials o que se’n tinga
coneixement per altres mitjans inspeccionats durant l’any.
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Indicador 2: % d’establiments subministradors amb activitat de fabricació de productes
fitosanitaris inscrits en el ROPO o altres registres oficials o que se’n tinga coneixement per altres
mitjans inspeccionats durant l’any.
Indicador 3: % d’establiments subministradors amb autorització per al comerç paral·lel de
productes fitosanitaris inscrits en el ROPO inspeccionats durant l’any.
Indicador 4: nre. de productes fitosanitaris mostrejats.
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE LA HIGIENE DE LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA
AGRÍCOLA I DE L’ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS

INTRODUCCIÓ
El Programa nacional de control oficial de la higiene de la producció primària agrícola i de l’ús
de productes fitosanitaris (d’ara en avant, el Programa) es va aprovar en la Conferència Sectorial
d’Agricultura i Desenvolupament Rural el febrer de 2016, com un dels programes integrants del
Pla nacional de control oficial de la cadena alimentària (d’ara en avant, PNCOCA) per al període
2016-2020. Actualment, el PNCOCA que cobrirà el nou període de programació 2021-2025.
El Programa s’ha elaborat per a complir les disposicions comunitàries relatives al control oficial
en l’àmbit de la producció primària agrícola, del “Paquet Higiene” i la normativa espanyola en la
matèria, especialment el Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions
d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola,
i el Reial decret 379/2014, de 30 de maig, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la
normativa comunitària en matèria d’autorització d’establiments, higiene i traçabilitat, en el
sector dels brots i de les llavors destinades a la producció de brots.
Anteriorment a l’aprovació del Programa ja s’estaven implementant accions que permetien
complir parcialment les disposicions relatives al control oficial sobre la normativa d’higiene
esmentada. En aquest sentit, és important destacar el programa de vigilància de l’ús dels
productes fitosanitaris, que s’està posant en marxa a Espanya des dels anys noranta, en aplicació
de l’article 68 del Reglament 1107/2009, així com la posada en marxa d’algunes disposicions
legislatives, com ara el Reial decret 1311/2012, sobre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris,
o l’Ordre APA/326/2007, sobre el registre d’informació de les explotacions agrícoles. També
resulta interessant destacar les inspeccions de condicionalitat efectuades en el marc del control
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de les ajudes de la PAC, i dins del seu àmbit també s’incloïen alguns aspectes relacionats amb la
higiene de la producció agrícola.

ABAST
Aquest programa abasta:
EXPLOTACIONS AGRÍCOLES
L’àmbit d’actuació del Programa està delimitat per la legislació nacional i comunitària vigent en
la matèria. Si bé, tal com s’indica en l’article 1.2 del Reial decret 9/2015, de 16 de gener, les
actuacions del Programa, és a dir, els controls, se circumscriuran exclusivament a les
explotacions que realitzen la seua activitat en l’àmbit de la producció primària agrícola:
Les explotacions que tinguen producció agrícola amb fins alimentaris, i la producció de les quals
s’haja d’integrar dins de la cadena alimentària, siga per a alimentació humana o animal, que
hauran de respectar totes les obligacions establides tant per la normativa d’higiene com per la
normativa d’ús dels productes fitosanitaris.
Les explotacions agrícoles la producció de les quals es destine íntegrament a l’autoconsum, siga
per a alimentació humana o animal, i/o la producció agrícola de les quals no perseguisca fins
alimentaris i, per tant, no s’hagen d’integrar en la cadena alimentària, hauran de respectar
únicament les obligacions establides en el programa respecte de l’ús dels productes fitosanitaris
(en els casos en què en facen un ús professional), i no tindran per què respectar les obligacions
en relació amb la higiene.

ESTABLIMENTS DE TRACTAMENT DE PRODUCTES FITOSANITARIS
L’àmbit d’actuació del Programa està delimitat per la legislació nacional i comunitària en la
matèria. En el cas d’aquest procediment, els controls s’efectuaran sobre els establiments que
facen l’aplicació de productes fitosanitaris com a prestació de serveis a tercers.

ESTABLIMENTS PRODUCTORS DE BROTS
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L’àmbit d’actuació del Programa està delimitat per la legislació nacional i comunitària en la
matèria. En el cas d’aquest procediment, els controls s’efectuaran en el sector de producció
primària de brots i llavors destinades a la producció de brots.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Conéixer com més àmpliament millor l’estat de la situació quant al compliment de la legislació
pertinent en l’àmbit de la producció primària agrícola, i donar a conéixer els aspectes necessaris
als implicats en el control, tant inspectors com inspeccionats.
Controlar que els operadors d’empreses alimentàries complisquen les disposicions legals
comunitàries, nacionals i autonòmiques vigents referides al control dels perills, a les pràctiques
correctes d’higiene en la producció primària, a l’ús correcte de productes fitosanitaris i a les
operacions connexes.
Millorar l’eficiència i la qualitat dels controls efectuats per l’autoritat competent d’execució del
programa de control.
Objectiu estratègic 1: millorar les condicions d’higiene de les explotacions agrícoles i vigilar l’ús
correcte de productes fitosanitaris. Control en explotacions agràries, amb la finalitat de reduir
els riscos per a la salut de les persones, les plantes i el medi ambient, a través del compliment
de la normativa aplicable en sanitat vegetal i seguretat alimentària per part dels operadors
implicats en la producció primària.
Objectiu estratègic 2: millora de les condicions de l’ús de productes fitosanitaris per part dels
establiments de tractament, amb la finalitat de reduir els riscos per a la salut de les persones,
les plantes i el medi ambient, a través del compliment de la normativa aplicable en sanitat
vegetal i seguretat alimentària per part dels operadors implicats en els tractaments fitosanitaris.
Objectiu estratègic 3: millorar les condicions en establiments productors de brots, amb la
finalitat de reduir els riscos per a la salut de les persones a través del compliment de la normativa
aplicable en sanitat vegetal i seguretat alimentària per part dels operadors.

OBJECTIU GENERAL
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L’objectiu general del present programa és controlar l’obligació de l’operador de complir els
requisits marcats per la normativa vigent per a cada un dels objectius estratègics.
EXPLOTACIONS AGRÍCOLES
ESTABLIMENTS DE TRACTAMENT DE PRODUCTES FITOSANITARIS
ESTABLIMENTS PRODUCTORS DE BROTS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
OBJECTIU 1: realització del 80 % del total dels controls anuals totals a explotacions agrícoles en
explotacions amb nivells de risc MOLT ALT i ALT.
OBJECTIU 2: control oficial de 42 establiments de tractament de productes fitosanitaris
anualment (amb l’exclusió en la selecció de la mostra dels inspeccionats en els 4 anys previs
excepte aquells amb risc ALT).
OBJECTIU 3: control del 100 % dels establiments productors de brots autoritzats anualment (2
a la Comunitat Valenciana).
OBJECTIU 4: informació precisa al MAPA sobre el 100 % dels incompliments o les disconformitats
trobades anualment durant els controls oficials.

ACTIVITATS
Es duran a terme controls programats d’acord amb criteris de risc que es determinaran per a
cada un dels objectius estratègics i controls no programats derivats d’alertes, denúncies o
situacions de crisi.
Els controls sempre seran documentals, i es podrà, al seu torn, fer un control in situ i una presa
de mostres.

A) Control documental:
1. Explotacions agràries
En totes les explotacions objecte de control s’efectuarà un control documental que consistirà en
la revisió dels quaderns d’explotació i de tota la documentació complementària relacionada
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(factures, albarans, analítiques, etc.), així com dels registres relacionats amb l’activitat que haja
de tindre l’operador
2. Establiments de tractaments de productes fitosanitaris.
En totes les entitats de tractament objecte de control s’efectuarà un control documental que
consistirà en la revisió de tota la documentació relacionada amb la seua activitat (factures,
albarans, contractes, etc.), així com dels registres relacionats amb l’activitat que haja de tindre
l’operador.
3. Establiments productors de brots
En totes les explotacions objecte de control s’efectuarà un control documental que consistirà en
la revisió dels quaderns d’explotació i de tota la documentació complementària relacionada
(factures, albarans, analítiques, etc.), així com dels registres relacionats amb l’activitat que haja
de tindre l’operador.

B) Control in situ:
1. Explotacions agràries
S’efectuarà una inspecció de tota l’explotació, i s’incidirà principalment en tots els elements i les
activitats de més interés per a la seguretat alimentària i la sanitat vegetal, animal i
mediambiental.
2. Establiments de tractaments de productes fitosanitaris
Es farà una inspecció de les instal·lacions, posant l’accent principalment en tots els elements i
les activitats de més interés per a la seguretat alimentària i la sanitat vegetal, animal i
mediambiental, com ara la gestió dels envasos, la utilització d’EPI, el tipus de producte utilitzat
i la seua adequació a la plaga i el cultiu, etc.
3. Establiments productors de brots
S’efectuarà una inspecció de tota la instal·lació, posant l’accent principalment en tots els
elements i les activitats de més interés per a la seguretat alimentària com ara l’estat dels equips,
la qualitat de l’aigua i de l’aire, el procés de germinació i la qualitat microbiològica de les llavors.

C) Presa de mostres
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1. Explotacions agràries
L’objectiu d’aquesta acció és comprovar, mitjançant l’anàlisi del material vegetal, la identitat de
les substàncies actives emprades i verificar que estan autoritzades per al cultiu mostrejat. Si és
possible, es prendrà almenys un recinte per explotació seleccionat de risc molt alt.
Al seu torn, en les explotacions de risc molt alt per a detectar la presència de microorganismes
com ara l’Escherichia coli verotoxigènica, Salmonella o Listeria monocytogenes.
2. Establiments de tractaments de productes fitosanitaris
Quan es puga, es prendran mostres de caldo per a detectar quins productes fitosanitaris s’estan
utilitzant.
3. Establiments productors de brots
Sempre es prenen mostres dels establiments productors de brots per a detectar la presència de
microorganismes com ara Escherichia coli verotoxigènica, Salmonella o Listeria monocytogenes.

AVALUACIÓ I INDICADORS
Els plans de control ajuden a disminuir el risc per a la salut de les persones, els animals o les
plantes a través del compliment de la normativa vigent aplicable en seguretat alimentària per
part dels operadors implicats en la comercialització de productes fitosanitaris; cada any
s’avaluen els resultats obtinguts, que es passen al MAPA per a un estudi a escala nacional.
Els indicadors són els següents:
INDICADOR 1: % de controls a explotacions agrícoles efectuats a explotacions amb nivell de reg
MOLT ALT o ALT durant l’any.
INDICADOR 2: establiments de tractament de productes fitosanitaris inspeccionats anualment.
INDICADOR 3: % d’establiments productors de brots autoritzats inspeccionats durant l’any.
INDICADOR 4: % de controls oficials amb incompliments o disconformitats efectuats durant
l’any en què es rep informació detallada d’aquests a escala nacional.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
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Conéixer com més àmpliament millor l’estat de la situació, quant al compliment de la legislació
pertinent en l’àmbit de la producció primària agrícola, i donar a conéixer els aspectes necessaris
als implicats en el control, tant a qui realitza la inspecció com a qui s'inspecciona.
Controlar que els operadors d’empreses alimentàries complisquen les disposicions legals
comunitàries, nacionals i autonòmiques vigents referides al control dels perills, a les pràctiques
correctes d’higiene en la producció primària, a l’ús correcte de productes fitosanitaris i a les
operacions connexes.
Millorar l’eficiència i la qualitat dels controls efectuats per l’autoritat competent d’execució del
programa de control.
Objectiu estratègic 1: millorar les condicions d’higiene de les explotacions agrícoles i vigilar l’ús
correcte de productes fitosanitaris. Control en explotacions agràries, amb la finalitat de reduir
els riscos per a la salut de les persones, les plantes i el medi ambient, a través del compliment
de la normativa aplicable en sanitat vegetal i seguretat alimentària per part dels operadors
implicats en la producció primària.
Objectiu estratègic 2: millora de les condicions de l’ús de productes fitosanitaris per part dels
establiments de tractament, amb la finalitat de reduir els riscos per a la salut de les persones,
les plantes i el medi ambient, a través del compliment de la normativa aplicable en sanitat
vegetal i seguretat alimentària pels operadors implicats en els tractaments fitosanitaris.
Objectiu estratègic 3: millorar les condicions en establiments productors de brots, amb la
finalitat de reduir els riscos per a la salut de les persones a través del compliment de la normativa
aplicable en sanitat vegetal i seguretat alimentària pels operadors.

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general del present programa és controlar l’obligació de l’operador de complir els
requisits marcats per la normativa vigent per a cada un dels objectius estratègics.
EXPLOTACIONS AGRÍCOLES
ESTABLIMENTS DE TRACTAMENT DE PRODUCTES FITOSANITARIS
ESTABLIMENTS PRODUCTORS DE BROTS
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AVALUACIÓ I INDICADORS
Els plans de control ajuden a disminuir el risc per a la salut de les persones, els animals o les
plantes a través del compliment de la normativa vigent aplicable en seguretat alimentària per
part de operadors implicats en la comercialització de productes fitosanitaris; cada any s’avaluen
els resultats obtinguts, que es passen al MAPA per a un estudi a escala nacional.
Els indicadors són els següents:
INDICADOR 1: % de controls a explotacions agrícoles efectuats a explotacions amb nivell de reg
MOLT ALT o ALT durant l’any.
INDICADOR 2: establiments de tractament de productes fitosanitaris inspeccionats anualment.
INDICADOR 3: % d’establiments productors de brots autoritzats inspeccionats durant l’any.
INDICADOR 4: % de controls oficials amb incompliments o disconformitats efectuats durant
l’any en què es rep informació detallada d’aquests a escala nacional.
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PROGRAMA DE CONTROL DE L’ALLIBERAMENT VOLUNTARI D’ORGANISMES MODIFICATS
GENÈTICAMENT (OMG) PER A LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS I PINSOS

INTRODUCCIÓ
El 7 d’abril de 2017 es va publicar en el Diari Oficial de la UE el Reglament (UE) 625/2017, relatiu
als controls i altres activitats oficials efectuats per a garantir l’aplicació de la legislació sobre
aliments i pinsos, i de les normes sobre la salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i
productes fitosanitaris.
Aquest reglament introdueix l’obligació de controlar l’alliberament intencionat en el medi
ambient d’OMG amb la finalitat de produir aliments i pinsos. L’article 23 estableix les normes
específiques aplicables als controls oficials i a les mesures adoptades per les autoritats
competents pel que fa als OMG per a la producció d’aliments i pinsos i aliments i pinsos
modificats genèticament.
El repartiment de competències en matèria de vigilància i control de les activitats amb OMG es
regula en la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats genèticament.
L’Administració general de l’Estat és la responsable de la vigilància i el control en els supòsits
següents:
 Les autoritzacions relacionades amb la importació i l’exportació d’organismes modificats
genèticament i dels productes que en continguen.
 Les activitats amb OMG en els supòsits que deriven de la Llei de ciència, quan els programes
d’investigació siguen executats per òrgans o organismes dependents de l’Administració general
de l’Estat.
 En els supòsits relacionats amb l’examen tècnic per a la inscripció de varietats vegetals, que es
deriven de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció d’obtencions vegetals,
i de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics.
Les comunitats autònomes (CA) són les responsables de la vigilància, el control i la imposició de
les sancions per les infraccions comeses en la realització de les activitats a les quals es refereix
la llei, excepte en els supòsits anteriors.
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ABAST
Les explotacions i les instal·lacions dels notificadors que declaren l’alliberament intencionat
d’OMG per a la producció d’aliments i pinsos modificats genèticament: llavors de dacsa, cotó,
colza i soja.
Les explotacions de producció de llavors d’espècies que es cultiven per a la producció d’aliments
i pinsos MG: llavors de dacsa, cotó, colza i soja.
Els operadors que comercialitzen llavors d’espècies que es cultiven per a la producció d’aliments
i pinsos MG: llavors de dacsa, cotó, colza i soja.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Garantir que l’alliberament intencionat d’OMG per a produir aliments i pinsos s’ajusta als
requisits establits en la normativa vigent.
Objectiu estratègic 1: control de les explotacions i les instal·lacions dels notificadors que
declaren l’alliberament intencionat d’OMG per a la producció d’aliments i pinsos modificats
genèticament, per a verificar que aquest alliberament s’ajusta als requisits establits en la
normativa vigent.
Objectiu estratègic 2: control de les explotacions de producció de llavors d’espècies que es
cultiven per a la producció d’aliments i pinsos MG, per a verificar que aquesta producció s’ajusta
als requisits establits en la normativa vigent.
Objectiu estratègic 3: control dels operadors que comercialitzen llavors d’espècies que es
cultiven per a la producció d’aliments i pinsos MG, per a verificar que aquesta comercialització
s’ajusta als requisits establits en la normativa vigent.

OBJECTIU GENERAL
Control del cultiu d’OMG autoritzats per a la producció d’aliments i pinsos d’acord amb la
normativa comunitària (part C de la Directiva 2001/18/CE i/o el Reglament 1829/2003).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
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Per a aconseguir aquest objectiu estratègic s’efectuaran controls oficials amb els objectius
específics corresponents:
Objectiu específic 1: garantir el compliment de tots els requisits o les condicions legals per a dur
a terme el cultiu comercial de cada OMG autoritzat d’acord amb la part C de la directiva o el
Reglament (CE) 1829/2003, d’aliments i pinsos modificats genèticament.
Objectiu específic 2: previndre que no es produeixen alliberaments intencionats al medi
ambient d’OMG que no compten amb l’autorització corresponent d’acord amb la part C de la
directiva.
Objectiu específic 3: garantir el compliment de tots els requisits o les condicions legals per a dur
a terme el cultiu per a la producció de llavors de cada OMG autoritzat.
Objectiu específic 4: previndre que no es produeixen llavors OMG que no compten amb
l’autorització corresponent.
Objectiu específic 5: garantir el compliment de tots els requisits o les condicions legals per a dur
a terme la comercialització de llavors de cada OMG autoritzat.
Objectiu específic 6: previndre que no es comercialitzen llavors OMG que no compten amb
l’autorització corresponent.

ACTIVITATS
S’efectuaran controls programats d’acord amb criteris de risc en les explotacions i les
instal·lacions dels notificadors que declaren l’alliberament intencionat d’OMG per a la producció
d’aliments i pinsos modificats genèticament, i en diferents punts en la cadena de producció i
comercialització de llavors d’espècies que es cultiven per a la producció d’aliments i pinsos MG.
Així mateix, s’efectuaran controls no programats derivats d’alertes, denúncies, col·laboració
amb altres administracions o situacions de crisi.
Els controls podran ser documentals i/o presencials, i podran incloure anàlisis de laboratori, per
a verificar que es compleixen les normes relatives al registre d’activitats amb OMG, etiquetatge
i traçabilitat, els requisits i les condicions per a dur a terme el cultiu d’aquest OMG previstos en
els actes legals d’autorització, així com en qualsevol altra normativa d’àmbit nacional o
autonòmic sobre aquesta qüestió. També s’efectuaran controls documentals i/o presencials en
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explotacions en les quals no s’haja declarat l’ús d’OMG per a comprovar si estan utilitzant o no
esdeveniments autoritzats per a aquest fi i, si és necessari, identificar l’esdeveniment emprat.
AVALUACIÓ I INDICADORS
S’elaboraran informes anuals amb les dades dels resultats dels controls efectuats, amb la
indicació dels incompliments detectats, les mesures adoptades i les sancions proposades
juntament amb la informació relativa a la supervisió i la verificació de l’eficàcia del programa de
control.

Per a verificar l’eficàcia del programa s’utilitzaran els indicadors següents:
% d’incompliments detectats en els requisits o les condicions legals per a dur a terme el cultiu
comercial d’OMG autoritzats. Expressat en: nre. d’incompliments / nre. de controls efectuats.
% d’esmena dels incompliments. Expressat en nre. d’esmenes / nre. d’incompliments.
% d’incompliments detectats en les condicions o els requisits previstos en la legislació europea
o d’àmbit nacional i autonòmic. Expressat en nre. d’incompliments / nre. de controls efectuats.
% d’esmena dels incompliments. Expressat en nre. d’esmenes / nre. d’incompliments.
% d’incompliments detectats en les condicions o els requisits previstos en la legislació europea
o d’àmbit nacional i autonòmic sobre llavors modificades genèticament autoritzades per al cultiu
d’acord amb la part C de la Directiva 2001/18/CE, amb referència especial a les normes
d’etiquetatge i traçabilitat. Expressat en nre. d’incompliments / nre. de controls efectuats.
% d’esmena dels incompliments. Expressat en nre. d’esmenes / nre. d’incompliments.
% d’incompliments detectats en relació amb el cultiu comercial d’OMG no autoritzats
conformement a la part C de la Directiva 2001/18/CE i/o el Reglament (CE) 1829/2003. Expressat
en nre. d’incompliments / nre. de controls efectuats.
% d’incompliments detectats en relació amb la presència d’OMG no autoritzats en lots de llavors
de producció nacional o procedent d’altres estats membres i tercers països.
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PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE LA SANITAT VEGETAL

INTRODUCCIÓ
La finalitat del programa és recollir les dades de les activitats de control oficial, en matèria
fitosanitària relacionades amb el mercat interior europeu, que es duran a terme en el territori
de la Comunitat Valenciana, per a poder avaluar i valorar l’aplicació del Programa nacional de
control de sanitat vegetal.
En aquest programa s’inclouen les inspeccions relatives al Registre Oficial de Productors de
Vegetals (ROPVEG) de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i
del Consell, de 26 d’octubre de 2016, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels
vegetals.
Així mateix, es recullen les accions dutes a terme per a assegurar l’eficàcia del programa, de
manera que es garantisca la sanitat vegetal en tot el territori autonòmic.

ABAST
Els operadors inscrits en el Registre Oficial d’Operadors Professionals de Vegetals que emeten o
estiguen autoritzats a emetre passaports fitosanitaris.

OBJECTIU GENERAL
Control d’operadors que introdueixen o traslladen, pel territori de la Unió Europea, vegetals,
productes vegetals o altres objectes per als quals és necessari un passaport fitosanitari.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Protegir els vegetals i els productes vegetals dels danys ocasionats per les plagues, i assegurar
la sostenibilitat de l’activitat agrària i de la producció d’aliments.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
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Obtindre la màxima informació possible sobre l’estat dels productors i els comerciants de
vegetals i productes vegetals quant a la normativa prevista en el programa, especialment en els
de més risc.

ACTIVITATS
S’efectuaran controls programats en les instal·lacions dels operadors registrats que emeten o
estiguen autoritzats a emetre passaports fitosanitaris.
Així mateix, s’efectuaran controls no programats derivats d’alertes, denúncies, col·laboració
amb altres administracions o situacions de crisi.
Els controls oficials seran les inspeccions dirigides a la revisió documental i/o física mitjançant la
qual es comprova el compliment de la normativa per part dels operadors professionals
registrats. En aquest sentit, tot control oficial efectuat donarà lloc a l’alçament d’una acta, en la
qual es recullen les dades d’identificació i documentals de l’operador professional sotmés a
control oficial.

AVALUACIÓ I INDICADORS
S’elaboraran informes anuals amb les dades dels resultats dels controls efectuats, amb la
indicació dels incompliments detectats, les mesures adoptades i les sancions proposades
juntament amb la informació relativa a la supervisió i la verificació de l’eficàcia del programa de
control.
Per a verificar l’eficàcia del programa s’utilitzaran els indicadors següents:
Nre. d’empreses o establiments registrats en el ROPVEG.
Nre. d’empreses que han sigut controlades i de les quals hi ha documentació contrastable.
Nre. d’unitats controlades (operadors) de manera efectiva en les quals s’han detectat
incompliments (irregularitats i infraccions) i hi ha documentació que reflectisca aquest
incompliment.
Es consideren incompliments:
Irregularitats: deficiències detectades en l’activitat de control que no donen lloc a l’obertura
d’un expedient sancionador.
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Infraccions: deficiències detectades en una activitat de control que donen lloc a un
procediment sancionador tipificat bé perquè l’activitat suposa un incompliment manifest de
la normativa no solucionable o bé per no haver solucionat un incompliment en termini.
Nre. d’incompliments totals.
Nre. d’irregularitats que no donen lloc a expedient sancionador.
Nre. d’infraccions amb expedient sancionador.
% d’incompliments per irregularitats.
% d’incompliments per infraccions.
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PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL PER A VERIFICAR EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN
MATÈRIA DE SANITAT ANIMAL I PRODUCTES DE L’AQÜICULTURA

INTRODUCCIÓ
El Reglament (CE) núm. 178/2002, de 28 de gener de 2000, estableix les responsabilitats en
matèria de control oficial en relació amb la seguretat alimentària, i aquest últim concepte inclou
aspectes relatius a la sanitat animal.
La Directiva 2006/88, de 24 d’octubre, relativa als requisits zoosanitaris dels animals i dels
productes de l’aqüicultura, i a la prevenció i el control de determinades malalties dels animals
aquàtics, estableix les condicions en què les empreses de producció aqüícola han de
desenvolupar la seua activitat i els requisits que han de complir des d’un punt de vista de la
sanitat animal per als animals i els productes de l’aqüicultura abans d’introduir-los en el mercat.
Per tant, resulta necessari que les activitats de control en matèria de sanitat animal de productes
de l’aqüicultura a la Comunitat Valenciana es detallen en un pla de control que desplegue i
adopte el que es disposa en el Programa de control oficial d’alimentació animal 2021, i que
s’adapte a les característiques del sector a la Comunitat Valenciana i a la disponibilitat de
recursos humans i materials de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

ABAST
Aquest programa de control s’aplica a les explotacions aqüícoles (incloent-hi els centres de
depuració, expedició, d’importació i cetàries), els establiments de transformació autoritzats, les
zones de cria de mol·luscos, els mitjans de transport dels animals de l’aqüicultura i les
instal·lacions autoritzades per a l’intercanvi d’aigües durant el transport.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Es pretén inspeccionar operadors assenyalats en l’apartat anterior amb una freqüència mínima
de control segons la situació sanitària de l’explotació (categoria I a V) següent:
Nivell de risc elevat Nivell de risc mitjà Nivell de risc baix
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Categoria I

1 per any

1 cada 2 anys 1 cada 4 anys (si espècies sensibles)

Categoria II

1 per any

1 cada 2 anys 1 cada 2 anys

Categoria III

2 per any

2 per any

Categoria IV

1 per any

1 cada 2 anys 1 cada 2 anys

Categoria V

1 per any

1 cada 2 anys 1 cada 4 anys

1 per any

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general que es persegueix amb la implantació d’un sistema de control de la sanitat
animal dels animals de l’aqüicultura és evitar la difusió de les malalties que els afecten, així com
protegir el funcionament normal dels mercats i evitar que les malalties dels animals suposen un
risc en la sanitat de les poblacions silvestres i viceversa.

OBJECTIU ESPECÍFIC
Els objectius específics que han de perseguir els controls són verificar:
El compliment de les condicions que hagen donat lloc a l’autorització i el registre de les
explotacions aqüícoles i els establiments de transformació autoritzats.
Que s’apliquen mesures per a previndre que el transport altere la situació sanitària dels animals
transportats, dels llocs d’intercanvis d’aigua i de la destinació.
El compliment de condicions exigides de sanitat animal per a posar en el mercat o importar
animals d’aqüicultura.
El compliment d’exigències en matèria de notificació de malalties i de moviments d’animals de
l’aqüicultura entre explotacions o zones de cria de mol·luscos segons l’estat sanitari.
L’adequació i el compliment correcte dels programes de vigilància, control o erradicació i
vacunació pertinents.

ACTIVITATS
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Es duran a terme actuacions programades dins del programa anual d’acord amb criteris de risc
i actuacions no programades a conseqüència d’alertes rebudes, que podran consistir en:
Controls in situ
Controls documentals
Presa de mostres.

AVALUACIÓ I INDICADORS
•

Nombre d’inspeccions efectuades / nombre d’inspeccions programades

•

Nombre d’inspeccions favorables / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’inspeccions no conformes / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’expedients / nombre d’inspeccions no conformes

•

Nombre de preses de mostres efectuades / nombre de preses de mostres programades

•

Nombre de butlletins analítics / nombre de mostres efectuades

•

Nombre de mostres positives / nombre de preses de mostres programades

Aquest programa en l’actualitat s’executa parcialment dins del Pla nacional de control de la
higiene de producció primària ramadera. Anualment el cap del Servei de Producció i Sanitat
animal emetrà un informe (abans del 30 de gener de cada any), en què s’indique:
• El quadre resum dels resultats dels controls.
• El tipus i el nombre de casos d’incompliment, accions empreses i sancions imposades, si
és el cas.
• El tipus i el nombre de casos d’incompliment, accions empreses i sancions imposades, si
és el cas.
• Les accions destinades a assegurar el funcionament eficaç dels plans de control, incloenthi l’execució i els resultats.
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CONTROL DE SUBPRODUCTES D’ORIGEN ANIMAL NO DESTINATS AL CONSUM HUMÀ EN
ESTABLIMENTS I TRANSPORT SANDACH

INTRODUCCIÓ
El Pla nacional de control oficial de la cadena alimentària estableix un marc bàsic i uniforme
d’actuació per al control dels SANDACH en tot el territori nacional, dins del qual les diferents
autoritats competents hauran de desenvolupar programes de control propis, amb la finalitat de
garantir que els SANDACH són recollits, transportats, emmagatzemats, identificats, manipulats,
transformats, posats en el mercat i eliminats o utilitzats d’acord amb el Reglament 1069/2009.
I, de manera específica, que els SANDACH no es reintrodueixen en la cadena alimentària humana
o animal.
Atenent el que s’ha exposat anteriorment, aquest document estableix els principis del programa
de control en l’àmbit dels SANDACH, que formarà part del Pla nacional de control oficial de la
cadena alimentària. S’ha elaborat sobre la base d’una anàlisi de risc i forma part del Pla nacional
de control oficial de la cadena alimentària 2021-2025.

ABAST
El present programa s’aplicarà als operadors en el camp dels SANDACH que realitzen activitats
de:
• Emmagatzematge
• Transformació de les categories 1 i 2 de SANDACH
• Transport de SANDACH

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Conéixer el grau de compliment de la normativa de subproductes i fer un seguiment de les
mesures correctores aplicades en cas d’incompliment.
S’estableixen tres grups d’activitats amb objectius diferents de control i de selecció d’operadors,
en funció de criteris de risc.
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Objectiu estratègic 1: control del compliment de la normativa sobre subproductes en els
establiments amb objectiu de control 100 % anual (plantes intermèdies, excepte les plantes
intermèdies de llana i pèl no tractat, magatzems C1/C2, excepte els dedicats a magatzem de
categoria 3 fem transformat, fertilitzants, productes resultants del compostatge i residus de
biogàs, plantes de transformació C1/C2).
Objectiu estratègic 2: control del compliment de la normativa sobre subproductes en
establiments amb objectiu de control 20 % anual (magatzems —de categoria 3—, plantes
d’incineració o coincineració o combustió, altres operadors registrats —intermediari comercial
o broker).
Objectiu estratègic 3: control del compliment de la normativa sobre subproductes en
establiments amb objectiu de control 5-10 % anual (plantes tècniques, transportistes, centres
de recollida, altres operadors registrats i determinats usuaris específics).

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general consisteix a establir un marc bàsic i uniforme d’actuació per al control dels
subproductes i els productes d’origen animal amb una destinació diferent del consum humà
(SANDACH, d’ara en avant) en operadors pertanyents al Registre d’establiments SANDACH (RES)
a la Comunitat Valenciana, i garantir que la seua gestió es duga a terme d’acord amb el que
s’estableix en la normativa vigent, i assegurar així la protecció de la salut pública, la sanitat
animal i el medi ambient.

OBJECTIU ESPECÍFIC
1. Complir la normativa comunitària i nacional sobre SANDACH.
2. Mantindre una infraestructura idònia existent per a la gestió dels SANDACH generats a
Espanya.
3. Executar les tasques de control i manteniment de l’efectivitat d’aquestes mitjançant el
paper de les autoritats competents.
4. Mantindre informació actualitzada de les disposicions legals i administratives
desplegades per a aplicar correctament la normativa en vigor.
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5. Avaluar la capacitat de gestió existent mitjançant la infraestructura disponible i la
producció total de subproductes i productes derivats.

ACTIVITATS
En el marc d’aquest programa s’efectuaran controls dins de l’activitat programada d’acord amb
criteris de risc i controls no programats en funció de denúncies, alertes, crisis o requeriments
d’altres administracions. Aquestes activitats de control podran ser:
• Control documental: documents comercials, traçabilitat, calibratge dels equips de mesura i
sistema d’autocontrol establit per l’operador, etc.
• Control físic: subproductes animals i/o productes derivats existents, condicions generals
d’higiene i manteniment d’edificis, instal·lacions i equips, separació de zones, etc.
• Presa de mostres: en funció de l’activitat realitzada en l’establiment.

AVALUACIÓ I INDICADORS
•

Nombre d’inspeccions efectuades / nombre d’inspeccions programades

•

Nombre d’inspeccions favorables / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’inspeccions no conformes / nombre d’inspeccions efectuades

•

Nombre d’expedients / nombre d’inspeccions no conformes

•

Nombre de preses de mostres efectuades / nombre de preses de mostres programades

•

Nombre de butlletins analítics / nombre de mostres efectuades

•

Nombre de mostres positives / nombre de preses de mostres programades

Periòdicament es durà a terme un seguiment sobre la realització de les inspeccions previstes,
se’n comprovarà la gravació en les aplicacions previstes i es controlarà que s’han remés a la
Direcció Territorial els expedients derivats d’inspeccions amb incompliments gravats.
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El cap de la Secció de Seguretat i Control de la Producció Agrària emetrà un informe abans de
finalitzar gener de l’any següent, dirigit al cap del Servei, en què s’indique la informació següent:
• El grau de compliment del programa.
• El tipus d’incidències detectades amb més rellevància.
• Els resultats del seguiment de les deficiències no esmenades .
• La justificació de les desviacions observades, si és el cas.
• Les propostes de millora del programa a la vista de l’experiència en l’execució.

PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE LA QUALITAT DIFERENCIADA
1. INTRODUCCIÓ
Dins del sector alimentari, la qualitat diferenciada és el conjunt de qualitats dels
productes alimentaris que es deuen al seu origen o al seu procés d’elaboració.
La legislació europea disposa de diferents reglaments per a regular la manera com han
de registrar-se, etiquetar-se i gestionar-se els productes agroalimentaris de qualitat
diferenciada.
El control oficial de la qualitat diferenciada queda integrat en el Pla nacional de control
oficial de la cadena alimentària (pla COCA), regulat per disposicions tant europees com
nacionals, i són fonamentals el Reglament 625/2017, per a la regulació dels controls
oficials en la cadena alimentària, i la Llei 28/2015, per a la defensa de la qualitat
alimentària.

2. ABAST
L’abast d’aquest programa inclou el conjunt de requisits que té cada producte de
qualitat diferenciada definit en el seu plec de condicions.
Els operadors inclosos en aquest programa són els següents:
-

Operadors de les denominacions d’origen protegides i les indicacions geogràfiques
protegides que preveu el títol II del Reglament (UE) núm. 1151/2012, abans de la
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comercialització dels productes d’acord amb el que es disposa en l’article 37 d’aquest
reglament.
-

Operadors de les indicacions geogràfiques de begudes espirituoses que preveu el
Reglament (UE) núm. 2019/787, abans de la comercialització dels productes d’acord
amb el que es disposa en l’article 38 d’aquest reglament.

-

Operadors dels productes vitivinícoles aromatitzats amb indicació geogràfica previstos
en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) núm. 251/2014, d’acord amb el que es
disposa en l’article 23 d’aquest reglament.

-

Operadors de les especialitats tradicionals garantides que preveu el títol III del
Reglament (UE) núm. 1151/2012, abans de la comercialització dels productes, d’acord
amb el que es disposa en l’article 37 d’aquest reglament.

3. OBJECTIU ESTRATÈGIC
Assegurar la coordinació de les activitats de supervisió de les autoritats competents cap
als organismes de control i les autoritats de control.

4. OBJECTIU GENERAL
Elaborar la relació de no conformitats detectades en el funcionament dels organismes
de certificació i adoptar les mesures correctores corresponents.

5. OBJECTIUS ESPECÍFICS
I.

Avaluar el grau de compliment del plec de condicions per part dels operadors.

II.

Optimitzar la verificació, per part de l’autoritat competent o l’organisme de control, de
la implantació de les accions correctores i de l’eficàcia d’aquestes.

6. ACTIVITATS
6.1. Planificació dels controls oficials: priorització dels controls. Categorització del risc
Els controls oficials en l’àmbit del Programa es duen a terme de manera planificada.
Quant a la categorització del risc, no és aplicable al present programa el concepte de
risc definit en l’article 3, punt 11, del Reglament (CE) núm. 178/2002.
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6.2. Punt de control
Cada una de les instal·lacions, els establiments, les explotacions o les parcel·les de
l’operador, inscrites en els registres.
Les fonts d’informació per a executar els controls seran els registres de l’operador, així
com els registres de les autoritats competents o els registres dels organismes de control
independents.

6.3. Nivell d’inspecció i freqüència dels controls oficials
Es duran a terme controls anuals, però el procediment pot dur-se a terme:
o de manera sistemàtica,
o per anàlisi de riscos,
o per mostrejos aleatoris d’un determinat percentatge, de manera que en cert període
es controlen tots per combinació dels anteriors.

6.4. Naturalesa del control: mètodes o tècniques usades per al control oficial
El control pot ser documental, d’identificació i físic.
Les tècniques de control es concreten en les actuacions de control, vigilància, verificació,
auditoria, inspecció, mostreig i anàlisi dutes a terme, per a cada un dels punts de control
identificats, en totes les etapes de producció, elaboració, transformació, envasament i
etiquetatge, anteriors a la comercialització dels productes acollits a la DOP/IGP
corresponent, a fi de verificar el compliment del plec de condicions.
D’acord amb els procediments establits, els controls mínims que s’han de dur a terme
per a verificar el plec de condicions són els següents:
a)

Revisió de l’autocontrol implantat pels operadors.

b)

Control de parcel·les, explotacions i/o instal·lacions.
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Recepció i control de l’origen i les característiques de les matèries primeres, així

c)

com el control d’ingredients i auxiliars tecnològics, inclosos en el plec de condicions.
d)

Control dels processos de producció, elaboració o transformació.

e)

Control de traçabilitat.

f)

Control analític i organolèptic del producte (amb presa de mostres i anàlisis).

g)

Control dels moviments dels productes en la zona delimitada.

h)

Control de l’envasament i etiquetatge.

i)

Control d’existències i balanç de masses.

6.5. Incompliments del programa
6.5.1.Incompliments per part d’operadors:
6.5.1.1.

Control efectuat per l’autoritat competent:

S’estableix una classificació d’incompliments respecte del que s’especifica en el plec de
condicions en irregularitats o no conformitats i infraccions que determina, al seu torn,
les mesures que cal adoptar.
Segons la gravetat de l’incompliment, les irregularitats o no conformitats es classifiquen
com a:
Irregularitat, que pot ser:
▪

Lleu: són incompliments no sistemàtics dels requisits del plec de condicions que

no comprometen la qualitat del producte ni posen en dubte la capacitat de l’operador
per a produir un producte conforme.
▪

Greu: són incompliments puntuals dels requisits del plec de condicions que

afecten la qualitat del producte, però no posen en dubte la capacitat de l’operador per
a produir un producte conforme.
▪

Molt greu: són incompliments sistemàtics dels requisits del plec de condicions

que afecten la qualitat del producte i posen en dubte la capacitat de l’operador per a
produir un producte conforme.
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La conseqüència de les irregularitats o no conformitats greus i molt greus, entre altres,
serà la no comercialització, com a producte emparat, dels lots o els productes que no
complisquen el plec de condicions.
La no esmena en el termini establit de qualsevol mena d’incompliment suposarà la
reclassificació en un de gravetat superior, segons establisquen els procediments
corresponents.
Infracció:
Els incompliments deliberats o reiterats del plec de condicions o els fets que
n’impedeixen la verificació, l’efecte dels quals siga, segons establisquen els seus
procediments, prohibir a l’operador en qüestió la comercialització de tota la producció
amb referències a la indicació geogràfica (DOP o IGP) o a l’ETG, en l’etiquetatge i la
publicitat durant un període determinat. Això comportarà l’obertura d’un expedient
sancionador en el cas que el control el duga a terme l’autoritat competent, fet que
comportarà la retirada de la certificació.
Així mateix, es consideraran infraccions les no conformitats greus o molt greus que
comporten la suspensió temporal o la retirada de la certificació.

6.5.2. Incompliments per part dels organismes de control
No conformitat en la verificació del control oficial:
Incompliment manifest de la normativa aplicable per part de l’organisme de control,
que pot tipificar-se com a no conformitat greu, no conformitat lleu o no conformitat
greu.
-

No conformitat lleu: incompliment manifest de la normativa aplicable, incloent-hi els
seus procediments i instruccions tècniques, que desvirtua les garanties del sistema de
control, i obliga a emprendre accions correctores per a evitar que es torne a produir
en el futur.

-

No conformitat greu: incompliment manifest i sistemàtic de la normativa aplicable,
incloent-hi els seus procediments i instruccions tècniques, que invaliden el control
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efectuat, i obliguen a emprendre accions correctores, entre les quals hi ha, sempre que
siga possible, la repetició del control oficial.

Tindrà sempre com a resultat la retirada de la delegació de funcions de control oficial o
la inhabilitació del personal corresponent que haja efectuat aquest control oficial per a
les funcions de verificació del compliment del plec de condicions.

6.6 Revisió del programa de control
La Mesa de Coordinació de la Qualitat Diferenciada té establit a través de les directrius
per a l’elaboració del document Informe de resultats dels controls de la qualitat
diferenciada vinculada a un origen geogràfic i especialitats tradicionals garantides abans
de la seua comercialització, les instruccions per a garantir una informació homogènia
sobre les conclusions, el seguiment i l’avaluació del present programa.

6.7 Supervisió del control oficial
Denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides
Les autoritats competents efectuaran supervisions per a verificar si s’han complit els
objectius especificats en el programa de control i, de manera més específica, en els
procediments documentats establits per a cada figura de qualitat. Aquestes
supervisions es basen en l’examen i l’estudi de proves objectives de les actuacions de
l’organisme de control en el qual s’han delegat els controls, d’acord amb l’article 33 del
Reglament (UE) núm. 625/2017, o de l’autoritat competent que du a terme els controls
en cas que no s’haja delegat.

Aquestes supervisions hauran de cobrir, de manera documental, almenys, l’arrel
quadrada de l’univers de cada figura de qualitat per cada període de programació i in
situ una, almenys, per cada tipus d’operador per al qual s’imposen requisits en el plec
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de condicions. Durant el període de vigència del present Pla nacional de control de la
cadena alimentària, s’haurà d’efectuar la supervisió almenys una vegada a cada una de
les figures de qualitat.

La mostra triada cada any, sobre la base del paràgraf anterior, haurà de cobrir, durant
el període de vigència del present Pla nacional de control de la cadena alimentària, la
totalitat de les denominacions d’origen protegides i les indicacions geogràfiques
protegides reconegudes sobre la base del Reglament (UE) núm. 1151/2012 del
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de
qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i la totalitat de les indicacions
geogràfiques de begudes espirituoses reconegudes sobre la base del Reglament (UE)
núm. 787/2019 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019.

Especialitats tradicionals garantides
Les autoritats competents per al control de les especialitats tradicionals garantides
efectuaran supervisions dels organismes de control en els quals s’han delegat
determinades tasques de control, en virtut de l’article 33 del Reglament (UE) núm.
625/2017, per a verificar si s’han complit els objectius especificats en el programa de
control i, de manera més específica, en els procediments documentats establits per a
aquesta figura. Aquestes supervisions es basen en l’examen i l’estudi de proves
objectives de les actuacions de l’organisme de control o de l’autoritat competent que
du a terme els controls en cas que no s’haja delegat.

Aquestes supervisions hauran de cobrir, de manera documental, almenys, l’arrel
quadrada de l’univers de cada figura de qualitat i in situ una, almenys, per cada tipus
d’operador per al qual s’imposen requisits en el plec de condicions. Durant el període
de vigència del present Pla nacional de control de la cadena alimentària, s’haurà
d’efectuar la supervisió almenys una vegada a cada una de les figures de qualitat.
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Per al cas d’especialitats tradicionals garantides que es troben en el territori de diverses
comunitats autònomes, aquestes supervisions hauran de dur-se a terme més
freqüentment que únicament una vegada per cada període de vigència del pla, d’acord
amb la decisió de la Mesa de Coordinació de la Qualitat Diferenciada.

6.8 Auditoria del programa de control oficial
D’acord amb l’article 6 del Reglament (UE) núm. 625/2017, l’autoritat competent en
l’execució d’aquest Programa nacional de control haurà de sotmetre’s a auditories
internes o externes, que al seu torn han de sotmetre’s a un examen independent.
Les auditories dels programes de control oficial del MAPA s’efectuen segons el que
indica el document Guia per a la verificació de l’eficàcia del sistema de control oficial del
MAPA, part C.
Cada any se sol·licitarà a les autoritats competents un informe de les auditories
efectuades a aquest programa de control i les seues troballes i plans d’acció principals.

7. AVALUACIÓ I INDICADORS
Aquest programa de control planteja un objectiu estratègic a escala nacional per a
complir en el període de 5 anys, i diversos objectius operatius bé quant a coordinació
nacional o quant a autoritats competents, que es valoraran de manera anual. Es
revisaran passat aquest període de temps per al seu manteniment, actualització o
substitució.
Indicador objectiu general:
% d’autoritats competents que han aplicat les mesures adoptades per a les no
conformitats detectades.

Indicadors objectius específics:
Objectiu específic I:
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-

Indicador d’intensitat (%):
Nombre d’operadors controlats × 100 / nombre total d’operadors

-

Indicador d’avaluació (%)
Nombre d’operadors controlats sense incompliments × 100 / nombre
d’operadors controlats

-

Indicador de tendència (%)
Nombre d’operadors controlats sense incompliments any × 100 / nombre
d’operadors controlats per any
Nombre d’operadors controlats sense incompliments per any – 1 × 100 /
nombre d’operadors controlats per any – 1
(Relació entre aquests dos indicadors. Aquesta relació no és una divisió, sinó
una comparació per diferència: augmenta o disminueix.)

Tipus d’indicadors:
Directes, quantitatius, d’avaluació comparativa, de control i tendència.
Resultats:
El resultat esperat és una millora en el grau de compliment dels plecs de condicions.

Objectiu específic II:
-

Nre. d’incompliments repetits respecte de l’any anterior en el mateix operador
× 100 / nre. total d’incompliments

Tipus d’indicador:
Directe, quantitatiu, d’avaluació comparativa, de control i tendència.
Resultats:
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El resultat esperat és una reducció en el nombre d’incompliments reiterats en un mateix
operador, fet que indica l’eficàcia de les accions correctores.
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PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

1. INTRODUCCIÓ
La producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que
combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient i clima, un nivell de biodiversitat
elevat, la conservació dels recursos naturals i l’aplicació de normes exigents sobre benestar
animal i sobre producció que responen a la demanda, expressada per un nombre creixent de
consumidors, de productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Així doncs, la
producció ecològica exerceix un paper social doble: d’una banda, proveeix un mercat específic
que respon a una demanda de productes ecològics per part dels consumidors i, d’una altra,
proporciona al públic béns que contribueixen a la protecció del medi ambient, al benestar animal
i al desenvolupament rural.

El compliment de normes rigoroses de sanitat, medi ambient i benestar animal en la producció
de productes ecològics és inherent a l’elevada qualitat d’aquests productes. Tal com se subratlla
en la comunicació de la Comissió, de 28 de maig de 2009, sobre la política de qualitat dels
productes agrícoles, la producció ecològica forma part dels règims de qualitat dels productes
agrícoles de la Unió, juntament amb les indicacions geogràfiques i les especialitats tradicionals
garantides, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del
Consell, i els productes de les regions ultraperifèriques de la Unió, de conformitat amb el
Reglament (UE) núm. 228/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

La producció ecològica és objecte de controls i altres activitats oficials efectuades de conformitat
amb el Reglament (UE) 2017/625 a fi de verificar el compliment de les normes de producció
ecològica i l’etiquetatge de productes ecològics. No obstant això, excepte si hi ha una disposició
en contra del present reglament, la producció ecològica ha d’estar subjecta a altres normes a
més de les que figuren en aquest reglament, pel que fa als controls oficials i les mesures
adoptades per les autoritats competents i, quan siga procedent, per les autoritats de control i
els organismes de control, quant a les mesures que han de prendre els operadors i els grups
d’operadors, pel que fa a la delegació de determinades tasques de control oficial o de
determinades tasques en el marc d’altres activitats oficials i la seua supervisió i, pel que fa a les
mesures que han de prendre’s en els casos d’incompliment suposat o demostrat, incloent-hi la
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prohibició de comercialitzar productes com a ecològics o en conversió quan l’incompliment
afecte la integritat d’aquests productes ecològics.

En aquest sentit, el control de la producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics
queda integrat en el Pla nacional de control oficial de la cadena alimentària (pla COCA), regulat
per disposicions tant europees com nacionals, i són fonamentals el Reglament 625/2017, per a
la regulació dels controls oficials en la cadena alimentària, i la Llei 28/2015, per a la defensa de
la qualitat alimentària.

Mitjançant l’Ordre 30/2010, de 3 d’agost de 2010, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, modificada per l’Ordre 6/2011, d’1 de març, per la qual s’aprova el text del
Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura
Ecològica de la Comunitat Valenciana, es confereix el control i la certificació de la producció
ecològica al Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, CAECV),
que es considera, a l’efecte del Reglament (CE) 834/2007, autoritat de control.

Atenent el que s’estableix en el Reglament (UE) 2018/484, que entrarà en vigor el 01.01.2022, i
el Reglament (UE) 2017/625, s’atribueixen al CAECV les competències en relació amb l’aplicació
del Reglament (UE) 2018/848 i totes les disposicions d’aplicacions i actes adoptats, en qualitat
d’autoritat de control ecològic, llevat de les competències que no és possible atribuir sobre la
base del que s’estableix en aquests reglaments, i que recauen exclusivament en l’autoritat
competent.

El CAECV ofereix les adequades garanties d’objectivitat i imparcialitat, i disposa de personal
qualificat i dels recursos necessaris per a exercir les seues funcions. Des de març de 2012 està
acreditat sobre la base de la norma UNE EN ISO 17065 per l’Entitat Nacional d’Acreditació
(ENAC).

2. ABAST
La producció ecològica i l’etiquetatge dels productes ecològics.

3. OBJECTIU ESTRATÈGIC
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Garantir la consecució d’un nivell elevat de qualitat alimentària en la producció ecològica i dels
productes agroalimentaris i intensificar la lluita contra el frau alimentari al llarg de tota la cadena
alimentària, per a aconseguir la sostenibilitat del sistema agroalimentari, augmentar la
confiança dels consumidors i garantir els seus drets a la informació i a la protecció dels seus
interessos econòmics contra pràctiques comercials deslleials.

4. OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general és contribuir en el control oficial de la cadena alimentària a:
•

Vetlar pel compliment de la legislació relativa als productes ecològics, i garantir que
s’aconsegueixen en la pràctica els objectius d’aquesta legislació.

•

Vetlar per la lleialtat dels intercanvis comercials entre operadors o mantindre-la.

•

Vetlar per la informació correcta sobre els productes ecològics produïts o mantindre-la,
preparats i distribuïts a la Comunitat Valenciana.

•

Vetlar pel desenvolupament sostenible de mètodes ecològics de producció, i garantir al
mateix temps el funcionament eficaç del mercat interior, assegurant la competència
lleial, la protecció de les persones consumidores i la confiança d’aquests.

•

Contribuir a la unitat de mercat en el territori nacional.

5. OBJECTIUS ESPECÍFICS
•

Controlar que els productes ecològics produïts, preparats i distribuïts a la Comunitat
Valenciana compleixen els requisits normatius europeus, nacionals o locals establits.

•

Controlar i supervisar que la certificació emesa i els controls efectuats als productes
ecològics compleixen els requisits normatius europeus, nacionals o locals establits.

•

Controlar que es du a terme la investigació necessària sobre els casos en què hi haja la
sospita d’incompliment de la legislació relativa als productes ecològics i, quan es
demostre aquest incompliment, determinar-ne l’origen i l’abast, així com les
responsabilitats dels operadors. L’organització i la realització d’investigacions i mesures
d’aplicació per part de les autoritats competents i de l’autoritat de control ecològic
tindran en compte els riscos potencials i la probabilitat de pràctiques fraudulentes o
enganyoses al llarg de la cadena agroalimentària.

•

Controlar la informació facilitada als consumidors, concretament l’etiquetatge adequat
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dels productes ecològics produïts i preparats a la Comunitat Valenciana.
•

Recollir les dades ecològiques, basades en la informació relativa als controls efectuats
per l’autoritat de control ecològic (CAECV) i en les auditories realitzades per l’autoritat
competent al CAECV.

•

Coordinació i assistència mútua amb les diferents autoritats competents en el control
de la qualitat alimentària en l’àmbit estatal i europeu i en totes les fases de la cadena
alimentària amb la finalitat de contribuir a mantindre la unitat de mercat.

6. ACTIVITATS
•

Reunions periòdiques de coordinació de l’autoritat competent amb l’autoritat de
control.

•

Revisió del Pla de control establit per l’autoritat de control ecològic sobre la base del
que s’estableix en el Reglament (CE) 834/2007 per al 2021 i en el Reglament (UE)
2018/848 per al període 2022 -2025. El pla haurà de contindre com a mínim:
−

La descripció del règim de control de la producció ecològica.

−

Els operadors subjectes al règim de control.

−

La inspecció anual mínima, les visites anunciades i no anunciades i el mostreig.

−

La manera com s’aplica l’enfocament basat en els riscos i els percentatges
mínims de controls i el mostreig.

−
•

La gestió dels incompliments detectats.

Supervisió dels controls efectuats en matèria de producció ecològica de conformitat
amb el Reglament (CE) 889/208 per a l’any 2021 i el Reglament (UE) 2018/848 per al
període 2022-2025, i la certificació emesa, per l’autoritat de control ecològic, almenys
una vegada per any. La supervisió inclourà:
−

Supervisió in situ i documental.

−

Revisió de l’informe de l’auditoria o auditories de l’Entitat Nacional
d’Acreditació (ENAC) per al compliment de la UNE EN ISO/IEC17065.

−

•

Formació del personal encarregat dels controls i la certificació.

Recollida i valoració de les dades ecològiques, establides en l’annex XIII ter i XIII quater
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del Reglament (CE) 889/2008 per a l’any 2021, i les que estableix el Reglament (UE)
2018/848 en el període 2022-2025, així com les que estableix la MECOECO (Mesa de
Coordinació de la Producció Ecològica del Ministeri).
•

Participar i/o liderar normativa autonòmica referent a la producció ecològica.

7. AVALUACIÓ I INDICADORS
Es farà una avaluació anual del pla, registrant les dades ecològiques en els formularis
establits per la legislació aplicable a la producció ecològica i l’establida per la MECOECO.
L’avaluació anual inclourà una valoració del compliment del pla i els ajustos necessaris
per a complir-lo.
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