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1. JUSTIFICACIÓ I NORMATIVA
La normativa comunitària que s’engloba dins l’anomenat “paquet d’higiene” aplicable a tota la
Unió Europea des de l’u de gener de 2006 intenta consolidar, simplificar i unificar la
reglamentació anterior mitjançant un enfocament basat en el risc potencial que una activitat
determinada té sobre la seguretat alimentària. Amb aquesta intenció, la reglamentació
introdueix legislació horitzontal a la cadena alimentària "de la granja a la taula" i estén, per
primera vegada, requisits bàsics d'higiene alimentària per al sector de la producció primària.
El Programa de control oficial de la higiene a explotacions ramaderes, juntament amb el
Programa de control oficial d’Alimentació animal (PAA) a l’explotació i el Programa de control
oficial de Medicaments Veterinaris (PMV) a l’explotació, compleixen amb la necessitat de
controlar el compliment de les normes d'higiene a la producció primària ramadera, sempre amb
l'objectiu principal d'incrementar el nivell de seguretat alimentària i la confiança del consumidor
final.
El Reglament (CE) 178/2002 suposa el marc legal en què es basa la legislació comunitària
vigent en matèria d’higiene i seguretat alimentària, del qual destaquen els aspectes següents:
-

-

El plantejament global i integral de la cadena alimentària.
La distinció entre la responsabilitat dels operadors de les empreses de pinsos i
aliments (producció de pinsos i aliments segurs) i la de les autoritats competents
(establir sistemes de control adequats).
L’anàlisi del risc com a base de la legislació.
La traçabilitat dels pinsos i els aliments al llarg de tota la cadena alimentària.

Pel que fa a les normes dirigides als operadors, el Reglament (CE) 852/2004 estableix
requisits d’higiene dels productes alimentosos, incloent requisits específics per a la producció
primària i les operacions connexes, i el Reglament (CE) 853/2004 estableix normes
específiques d’higiene dels productes d’origen animal, transformats i sense transformar.
El Reglament (CE) 854/2004 desenvolupa les normes específiques aplicables als controls
oficials dels productes d’origen animal, com és el cas de la llet crua i els productes lactis.
El Reglament (CE) 882/2004 estableix normes per la realització de controls oficials per garantir
la verificació del compliment per part dels operadors de la legislació en matèria de pinsos i
aliments i la normativa sobre salut animal per tal de:
-

Prevenir, eliminar o reduir a nivells acceptables els riscs per a les persones i els
animals.

-

Garantir pràctiques equitatives en la comercialització de pinsos i aliments i protegir els
interessos dels consumidors, incloent l’etiquetatge i altres informacions per al
consumidor.

Aquest Reglament estableix que els Estats membres han de garantir que s’efectuen controls
oficials en qualsevol de les fases de producció, transformació i distribució de pinsos o
aliments i dels animals i productes d’origen animal, amb regularitat, basats en els riscs i amb
la freqüència apropiada d’acord amb:
1
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-

-

Els riscs identificats en relació amb animals, pinsos o aliments, amb empreses
alimentàries o de pinsos, amb la utilització de pinsos o aliments, o amb qualsevol
procés, material, substància, activitat o operació que pugui afectar la seguretat de
pinsos o aliments.
L’historial dels operadors d’empreses alimentàries o de pinsos quant al compliment de
la legislació.
La fiabilitat dels autocontrols.
Qualsevol sospita d’incompliment.

El Reglament (CE) 882/2004 estableix a més un plantejament harmonitzat comunitari en el
disseny i l’execució dels sistemes nacionals de control, en forma de plans nacionals de
control plurianuals, dels quals s’ha d’informar anualment a la Comissió Europea. El primer pla
de l’Estat Espanyol, el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) va tenir
una vigència de 4 anys (2007-2010), el segon va tenir una vigència de 5 anys (2011-2015) i
l’actual és de 5 (2016-2020).
Els Reglaments (CE) 853/2004 i 2074/2005 estableixen a més l’obligatorietat que els operadors
econòmics dels escorxadors rebin informació de la cadena alimentària (ICA) de l’explotació
d’origen dels animals, extreta dels registres de l’explotació i, a la seva vegada, aquests
operadors hauran de notificar a l’operador econòmic de l’explotació qualsevol anomalia
detectada o resultat desfavorable obtingut en els animals sacrificats.
La gestió de les baixes d’animals, així com d’altres subproductes animals no destinats al
consum humà que es generen a les explotacions ramaders s’ha de realitzar d’acord amb la
normativa aplicable des del març de 2011, els Reglaments (CE) 1069/2009 i 142/2011.
2. ÀMBIT
Aquest programa ha estat elaborat seguint les directrius establertes al reglament (CE) núm.
882/2004 en consonància amb el Programa Nacional de Control oficial de la Higiene y en las
explotacions Ganaderas (PNHE) aprovat el mes d’octubre de 2015 del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio ambiente en el marc del PNCOCA 2016-2020
En aquest programa es segueix la filosofia del paquet de mesures legislatives d'higiene
alimentària, sent el productor el primer responsable de la seguretat de les seves produccions.
El control de tots aquells aspectes bàsics que han de ser tinguts en compte a l'hora de controlar
la higiene d'una explotació ramadera s’assoleix conjuntament amb els programes PHE, PAA i
PMV a explotació.
Per aquest motiu quan es realitza un control d’higiene a una explotació ramadera alhora es
porta a terme el control oficial de PAA i PMV a explotació. D’aquesta manera hi queda inclòs el
control de tots els aspectes d'higiene de l'explotació ramadera com ara les condicions generals
d’higiene, la gestió bàsica de la sanitat animal, la gestió adequada de l’alimentació animal, la
gestió bàsica dels subproductes generats a l’explotació, la gestió de l'ús de medicaments
veterinaris i gestió documental dels registres obligatoris de l’explotació, entre d'altres.
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2.1. Aspectes controlats pel PHE:
El PHE comprèn la verificació dels següents aspectes a la producció primària ramadera
establerts en la normativa del paquet d’higiene i al Decret 40/2014 d’ordenació d’explotacions
ramaderes:
 Les condicions d’higiene general de l’explotació.
 Els autocontrols que es porten a terme a l’explotació, inclosa l’existència de
procediments documentats.
 Els registres de l’explotació i la traçabilitat.
 La informació de la cadena alimentària (ICA).
 La higiene en la producció de llet crua.
 La gestió sanitària general de l’explotació.
 La gestió dels subproductes i residus generats
2.2. Concepte i límits de la producció primària ramadera:
Segons el PNHE, queden incloses dins del concepte de producció primària ramadera, les
següents activitats:
a) Explotacions amb animals de producció càrnia: la producció o la cria d'animals destinats
a la producció d'aliments a l'explotació així com el transport d'animals productors de
carn a un certamen o a un escorxador, o el transport d'animals entre les explotacions
ramaderes.
b) Explotacions de producció làctia: no es considera producció primària a l’explotació de
producció de llet, el transport des de l’explotació fins als centres de recollida o fins un
establiment de transformació de la llet, llevat que es trobin al mateix lloc de producció o
annexes a aquesta.
c) Explotacions de producció d'ous: la producció, la recollida, el transport entre edificis i
l'emmagatzemament dels ous al lloc de producció.
d) Explotacions de producció de mel: l'apicultura pròpiament dita (fins i tot en cas que els
ruscs es trobin lluny de les instal·lacions de l'apicultor), la recollida de la mel, la seva
centrifugació i l'envasament o embalatge a les instal·lacions de l'apicultor.
e) Explotacions de producció de cargols: la producció o la cria de cargols a l'explotació, la
seva reproducció en el medi natural i el seu transport a un establiment. També es
considera producció primària l'envasament i condicionament de cargols vius dins de les
instal·lacions del productor.
f) Explotacions de caça silvestre: serà producció primària fins al transport de les peces de
cacera al centre de recollida, es trobi o no dins del mateix lloc de producció.
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3. OBJECTIUS I INDICADORS

3.1. Objectiu general
L’objectiu general del PHE és evitar, minimitzar o reduir a un nivell acceptable els riscos en la
producció primària ramadera, reduint la possibilitat d’introducció de perills, per tal de garantir la
seguretat alimentària dels productes d’origen animal des de les fases inicials de la cadena
alimentària, mitjançant la verificació de l’adopció de mesures i pràctiques correctes
d’higiene a les explotacions ramaderes.
En aquest aspecte, el control oficial d’higiene pretén:
a) Verificar que l’operador econòmic responsable de les activitats de producció primària i
operacions connexes garanteix que les activitats es porten a terme sota unes condicions
d’higiene adequades, incloent la gestió de les baixes d’animals i altres subproductes
animals generats a l’explotació.
b) Verificar que l’operador econòmic responsable de les activitats de producció primària i
operacions connexes porta autocontrols dels perills (biològics, físics o químics) que
puguin afectar la seguretat alimentària dels seus productes.
c) Verificar l’existència de tots els registres d’explotació necessaris, amb la informació
mínima, complimentats adequadament i actualitzats.
d) Controlar la gestió de la informació de la cadena alimentària a l’explotació i de les
mesures adoptades arran dels informes rebuts de l’escorxador.
e) Controlar els requisits generals de sanitat animal a l’explotació i que els moviments dels
animals es fan d’acord amb la normativa vigent.
f)

Verificar que la formació del personal que treballa a l’explotació sigui adequada per tal
d’assolir l’objectiu de la normativa en seguretat alimentària.

El PHE també pretén proporcionar formació als productors quant a la implantació de sistemes
d’autocontrol dels perills: aplicació de guies de bones pràctiques d’higiene de l’espècie o
sistema productiu de què es tracti, existència de procediments documentats de prerequisits o
assessorament professional tècnic. Per aquesta raó, en alguns aspectes concrets, en cas de
detectar-se un incompliment en la primera visita del PHE, es podrà assessorar al ramader per
tal que adopti les mesures adients per corregir les deficiències i en cas de no subsanació o
reincidència, es proposarà el corresponent expedient d’acord amb la normativa vigent.
L’objectiu general del PHE es concreta amb objectius estratègics i operatius, i es valora a
través de l’anàlisi d’indicadors.
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3.2. Objectius estratègics
Els objectius estratègics són els que es pretenen assolir en els propers 5 anys, en
consonància amb el PNHE i el PNCOCA 2016-2020 i es valoren anualment a través de
l’assoliment dels objectius operatius. Els objectius estratègics del PHECAT 2016-2020 són:
a)

OBJ1: millorar l'harmonització de criteris i actuacions portades a terme per les OOCC i
els SSTT davant de la detecció d’incompliments.

b)

OBJ2: assolir un alt nivell de formació i de coneixements dels ramaders en relació a la
salut animal, la bioseguretat i la higiene a les explotacions ramaderes (la formació de
benestar animal ja està regulada i controlada en el programa específic)

3.3. Objectius operatius i indicadors
Els objectius operatius del PHE són aquells que es pretenen assolir en cada campanya per
tal d’aconseguir els objectius estratègics. Els objectius operatius es revisaran cada any per a la
seva renovació o substitució, si escau, segons l’evolució en el seu assoliment, per tal d’anar
assolint els objectius estratègics.
Els objectius operatius es valoraran anul·lament a través de l’anàlisi dels indicadors associats a
cada objectiu. Els indicadors són aquells valors que es poden analitzar de forma objectiva per
tal de valorar el grau d’assoliment dels objectius operatius. Cada indicador va associat a un
objectiu operatiu.
3.3.1. Objectius operatius i indicadors per a la valoració de l’OBJ1 d’harmonització de criteris
pel 2017
Objectius operatius
a)
OP1: harmonitzar el control dels
registres obligatoris d'explotació i
les actuacions en cas
d’incompliments

b)

c)

OP2: millorar la informatització
dels controls PHE: les irregularitats
detectades, les mesures preses i
els expedients generats, així com
l’estat final del control

a)

b)

Indicadors (valorat segons distribució territorial)
% de les actes de control anuals en les que s’han
detectat incompliments relacionats amb els registres
de l’explotació, amb o sense inici d’expedient
sancionador.
% d’aquests controls en els que en la reinspecció
sobre el terreny o en el control administratiu
posterior s’ha solucionat l’incompliment.
% d’inici d’expedients sancionadors anual per
incompliment en els registres obligatoris
d’explotació.
% dels controls anuals amb irregularitats amb
informació gravada al SIR sobre les irregularitats o
les mesures preses o els expedients.
% dels controls supervisats en que la informació
està complerta i correcta, segons les actuacions
preses realment.
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3.3.2. Objectius operatius i indicadors per a la valoració de l’OBJ2 de formació i coneixements
dels ramaders pel 2017
Objectius operatius
OP3: la valoració del nivell de formació
i coneixements en salut animal, la
bioseguretat i la higiene dels titulars o
treballadors de les explotacions
ramaderes per disposar d’un punt de
partida per avaluar les necessitats

Indicadors
a) % de les actes de control anuals en les que s’han
detectat incompliments relacionats amb la
formació.
b) % dels controls amb irregularitats en la formació i
amb l’establiment del termini d’1 any per realitzarla que han quedat solucionats en el termini.

4. UNIVERS D’EXPLOTACIONS
L’univers d’explotacions és aquella relació d’explotacions que es consideren susceptibles de
realitzar-hi un control oficial d’higiene. Les explotacions ramaderes susceptibles de rebre un
control d’higiene són les explotacions actives de producció-reproducció de qualsevol espècie
(excepte l’aqüicultura) i determinades explotacions de tipus especial que mantenen i crien
animals amb l’objectiu d’obtenir una finalitat lucrativa de les seves produccions i inclou tant les
intensives i com les extensives.
Per tant queden excloses de l’univers les explotacions:




d’aqüicultura
d'autoconsum, per destinar la seva producció al consum familiar sense que en cap cas
es comercialitzi cap part de la mateixa
de petita capacitat, per tenir baix impacte en la seguretat alimentària i salut pública. En
tot cas, l'òrgan competent podrà considerar en qualsevol moment el seu control, per
l'obtenció d'alguna informació d'un altre programa de control que el faci suposar que
pugui existir risc per a la salut pública.

L’univers d’explotacions s’obté d’acord amb el document de criteris d’inclusió i exclusió
d’explotacions ramaderes, aprovat pel Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció
Ramadera de la Subdirecció General de Ramaderia.
Els criteris d’inclusió i exclusió establertes per la campanya 2017 es detallen a l’annex I
d’aquest document.

5. CRITERIS GENERALS PER A LA SELECCIÓ DE LA MOSTRA
D’acord amb el PNHE, a partir d’ara caldrà inspeccionar anualment l’1% de les explotacions
ramaderes incloses en l’univers d’explotacions distribuïdes percentualment per espècie animal
segons la capacitat productiva de cada sector. Aquesta reducció del 3 a l’1% pretén optimitzar
els controls i poder dedicar el temps adequat per l’execució i seguiment de cadascun d’ells, per
tal de realitzar controls oficials de major qualitat.
La mostra d’explotacions es selecciona de l’univers d’explotacions del PHE. El 50% de la
mostra es selecciona de forma aleatòria i l’altre 50% per risc, d’acord amb la classificació de les
explotacions en funció del risc segons s’estableix al punt 6 d’aquest document.
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La mostra d’explotacions del PHE està identificada amb les sigles “PHE” en el fitxer
d’explotacions a inspeccionar pels diferents plans de controls de la Subdirecció General de
Ramaderia. Aquest fitxer està disponible anualment a l’apartat d’Annexes del procés A0917
Inspeccions i controls en ramaderia de l’Indexa.
Les explotacions de la mostra PHE que no formen part de la mostra de condicionalitat només
poden ser substituïdes pels inspectors veterinaris si és per causa justificada, com poden ser les
explotacions que compleixen criteris d’exclusió de l’univers però que la condició d’exclusió no
estava informatitzada al SIR en la data d’extracció de les explotacions catalanes que es fa
servir per generar l’univers.
Per a la selecció de la mostra 2017 s’ha utilitzat l’extracció d’explotacions catalanes de data
11/10/2016.
Les explotacions que es vulguin substituir caldrà justificar-ne el motiu i sol·licitar una nova
explotació al Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera (SAASPR), a
través de la Secció Territorial de Ramaderia i Sanitat Animal.
Les explotacions de la mostra PHE que també formen part de la mostra de condicionalitat, no
es podran substituir excepte si compleixen els criteris de substitució existents per a la
condicionalitat.
En cas de detectar un elevat nivell d’irregularitats, el SAASPR incrementarà el percentatge
d’explotacions a controlar la campanya següent. A tals efectes, s’establiran els criteris
d’increment segons tipologia d’irregularitats.

6. CATEGORITZACIÓ DE LES EXPLOTACIONS SEGONS EL RISC
D’acord amb el Reglament (CE) 882/2004 i el PNHE, per determinar la mostra d’explotacions
que han de ser objecte d’inspecció, prèviament cal que aquestes es categoritzin segons el risc
per a la salut de les persones i la seguretat alimentària en base a diferents criteris.
Alguns dels criteris de risc del PHE són comuns als diferents programes de control oficial que
es porten a terme en ramaderia i d’altres criteris són específics pel PHE.
La informació per a la categorització del risc prèvia de les explotacions s’extreu de la informació
disponible al SIR i en d’altres bases de dades.
El sistema de categorització del risc pel PHE per a la campanya 2017 figura a l’annex II
d’aquest document.
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7. EXECUCIÓ DEL CONTROL OFICIAL DEL PHE
L’execució dels controls de PHE es farà seguint les directrius generals establertes per a tots els
PCO en ramaderia en el document Procediment d'execució dels programes de controls oficials
de ramaderia de cada campanya disponible anualment a l’apartat d’Instruccions del procés
A0917.
A més, caldrà seguir el Protocol de realització d’inspeccions del PHE de cada campanya
consultable a la pestanya Instruccions del procés A0917.01 de l’aplicació Indexa.
Tal i com s’especifica en aquest protocol, el control del PHE consisteix en:




Comprovacions administratives prèvies, de les quals s’ha de deixar constància en el
document normalitzat a tal efecte per a cada campanya.
El control sobre el terreny, del qual s’ha de deixar constància en l’acta normalitzada a tal
efecte per a cada campanya.
Control administratiu posterior i seguiment.

En cas de detectar irregularitats caldrà seguir el Procediment de tramitació d'irregularitats PHE
de cada campanya consultable a la pestanya Instruccions del procés A0917.01 de l’aplicació
Indexa.
Tots els controls del PHE s’han de gravar al SIR, incloses les irregularitats, les mesures preses
i el resultat final en cada cas.

8. VALORACIÓ I REVISIÓ DEL PHE:
8.1. Valoració
Per realitzar la valoració dels resultats del PHE, s’analitzen les dades dels controls que consten
gravades al SIR. Aquesta valoració comprèn:
-

l’anàlisi del compliment de l’execució, segons els controls executats vers els programats
i les substitucions que s’hagin realitzat d’acord amb els criteris establerts.
l’anàlisi de les irregularitats detectades i les mesures preses.
l’anàlisi del percentatge i tipologia d’irregularitats detectades per la valoració de la
necessitat o no d’incrementar el percentatge d’explotacions a controlar per la campanya
següent.
l’anàlisi de l’evolució del compliment de la normativa respecte anys anteriors.

L’anàlisi de resultats queda reflectit a l’informe anual d’execució del PHE de cada campanya i
s’informa a la Comissió Europea a través del PNCOCA.
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8.2. Revisió
La revisió continua del PHE es fa en tres nivells:
8.2.1. Supervisió
La supervisió té com a objectiu comprovar si els controls s’estan fent bé d’acord amb els
protocols i procediments establerts.
La supervisió dels controls PHE es porta a terme pels ST i pels SC i es farà seguint les
directrius generals establertes per a tots els PCO en ramaderia en el document
Procediment de supervisió dels programes de controls oficials de ramaderia de cada
campanya disponible anualment a l’apartat d’Instruccions del procés A0917.
8.2.2. Verificació de l’eficàcia
La verificació de l’eficàcia consisteix en l’avaluació dels procediments del control oficial
amb la finalitat de comprovar si són coherents i permeten aconseguir els objectius del
PHE en funció del que estableix la normativa corresponent.
La verificació de l’eficàcia es porta a terme des del SAASPR i es realitza valorant els
objectius operatius, mitjançant els indicadors, establerts per a cada campanya (veure
punt 3).
8.2.3. Auditoria
L’auditoria és l’avaluació del sistema de control que realitza un organisme independent
a l’organisme responsable del control auditat. Al DARP les auditories es porten a terme
per la Subdirecció General d'Auditoria i Inspecció Internes
Anualment el SAASPR emet els informes de resultats de supervisió i verificació de l’eficàcia i la
Subdirecció General d'Auditoria i Inspecció Internes emet l’informe de resultat de les auditories.
Els resultats s’informa a la Comissió Europea a través del PNCOCA.

9. NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS
1. Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i el Consell, de 28 de gener de 2002, pel
qual s’estableixen els principis i requisits generals de la legislació alimentària, es crea
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat
alimentària.
2. Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i el Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu
a la higiene dels productes alimentosos.
3. Reglament (CE) 853/2004 del Parlament Europeu i el Consell, de 29 d’abril de 2004, pel
qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.
4. Reglament (CE) 854/2004 del Parlament Europeu i el Consell, de 29 d’abril de 2004, pel
qual s’estableixen les normes específiques per a la organització de controls oficials dels
productes d’origen animal destinats al consum humà
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5. Reglament (CE) 882/2004 del Parlament Europeu i el Consell, de 29 d’abril de 2004, pel
qual s’estableixen normes per a la realització de controls oficials per garantir la verificació
del compliment per part dels operadors de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la
normativa sobre sanitat animal i benestar animal.
6. Reglament (CE) 2074/2005 de la Comissió de 5 de desembre de 2005, per el que
s’estableixen les mesures d’aplicació per determinats productes segons es disposa en el
Reglament (CE) 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell i per a la organització de
controls oficials segons al que es disposa als Reglaments (CE) 854/2004 del Parlament
Europeu i del Consell i (CE) 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, s’introdueixen
excepcions al disposat en el Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell
i es modifiquen els Reglaments (CE) 853/2004 i 854/2004
7. Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de octubre de 2009,
pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no
destinats al consum humà i per el que es derroga el Reglament (CE) 1774/2002.
8. Reglament (UE) 142/2011 de la Comissió, pel que s’aplica el Reglamento 1069/2009 pel
qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats a
consum humà, i la Directiva 97/78/CE del Consell en quant a determinades mostres i unitats
exemptes dels controls veterinaris en frontera en virtut de la mateixa.
9. Real decret 361/2009, de 20 de març, pel qual es regula la informació de la cadena
alimentària que ha de acompanyar als animals destinats a sacrifici.
10. Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.
11. Pla Nacional de Control de la Cadena Alimentaria 2016-2020.
12. Programa nacional de control oficial de higiene i sanitat de la producció primària ramadera..

Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera
Barcelona, 10 de gener de 2017

10

