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Normativa en relació a la traçabilitat de la carn en relació
a la qualitat agroalimentària
Llei 14/2003, de 13 de juny, de Qualitat Agroalimentària (DOGC 3915 – 1/7/03)
Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria (BOE 110 - 8/5/19)
REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 931/2011 de la Comissió, de 19 de
setembre de 2011, relatiu als requisits en matèria de traçabilitat establerts pel
Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell per als aliments
d'origen animal. (DO L 242 - 20/09/ 2011)

REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 1337/2013 de la Comissió, de 13 de
desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament
(UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la indicació del
país d’origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada
de porcí, oví, caprí i aus de corral. (DOUE L 335 - 14/12/2013)
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Què controlem en relació a la traçabilitat en matèria
de qualitat agroalimentària?
Els operadors agroalimentaris han de disposar dels elements necessaris que
demostrin la veracitat i l'exactitud de les informacions facilitades dels
productes agroalimentaris pel que fa:
l'etiquetatge
els documents d'acompanyament (albarans, fitxes tècniques, etc.)
els documents comercials (factures)
la publicitat i presentació
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Què assegurem amb la traçabilitat dels productes?
Els operadors agroalimentaris estan obligats a establir sistemes i
procediments adequats i comprensibles de traçabilitat que permetin
conèixer:
la identitat i la localització dels subministradors i dels receptors
les informacions relatives a la identificació, la naturalesa, l'origen, les
característiques qualitatives i les condicions de producció i
comercialització
dels
productes
agroalimentaris
Qualsevol informació, la validesa de la qual no pugui ésser formalment
verificada pels mateixos operadors i pels serveis d'inspecció i control, no
pot ésser introduïda als sistemes d'assegurament de la traçabilitat
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Quins elements ha de tenir el sistema de traçabilitat
segons la Llei de Qualitat Agroalimentària?

El sistema d'assegurament de la traçabilitat que han de dur els operadors
agroalimentaris, ha de contenir, almenys, els elements següents:

La identificació dels productes (etiquetatge, cròtals, codis, etc.)
Els registres dels productes
La documentació que acompanya el transport dels productes
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Identificació dels productes
Els productes agroalimentaris o les matèries i els elements per a la producció i la
comercialització agroalimentàries han d'anar identificats convenientment mitjançant:
l'etiquetatge reglamentari.
En el cas dels productes a granel (sense etiquetar), amb dispositius físics
d'identificació
Aquesta identificació s'ha de fer d'una manera clara mitjançant una retolació o un
marcatge únics, indelebles i inequívocs i ha de quedar enregistrada i
correlacionada amb els registres i, si escau, amb la documentació descriptiva dels
productes.
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Registres dels productes
Els operadors agroalimentaris han de tenir actualitzat un sistema de registres
per a la conservació de la informació dels productes agroalimentaris amb la
finalitat de:
disposar de la informació necessària per a poder correlacionar la
identificació dels productes amb llurs característiques principals,
especialment la identificació i el domicili de qui els subministra o qui els ha
de rebre, i la naturalesa, l'origen, la composició, les característiques
essencials i qualitatives, la designació i la quantitat del producte.
Als registres han de constar les entrades i les sortides dels productes
agroalimentaris, les manipulacions, els tractaments i les pràctiques que s'hi
han fet.
S'han de conservar els registres de les operacions fetes els darrers cinc
anys i tenir-los a disposició dels serveis d'inspecció i control.
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Documents d'acompanyament
En el cas d'exempció de l'etiquetatge reglamentari, per a transportar o fer circular
productes agroalimentaris, cal portar un document en el qual han de constar les
dades necessàries perquè els receptors o els consumidors de la mercaderia en
tinguin la informació suficient i adequada.

Els originals dels documents d'acompanyament de productes rebuts i les còpies
dels documents d'acompanyament de productes expedits s'han de conservar durant
un període de cinc anys i tenir a disposició dels serveis d'inspecció i control.
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Requisits específics de traçabilitat de productes
d’origen animal del R 931/2011
La informació que s’ha de transmetre en el sistema de traçabilitat en relació
als productes d’origen animal és:
Descripció exacta del producte
Quantitat
Nom i adreça de l’explotador de l’empresa alimentària des d’on expedeixen
els aliments, i del propietari o expedidor si no és el mateix que l’explotador
Nom i adreça de l’explotador de l’empresa alimentària a la que
s’expedeixen els aliments, i del destinatari o propietari si no són les
mateixes que les de l’explotador.
Referència que identifiqui el lot o remesa
Data d’expedició
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Requisits específics de traçabilitat de la carn d’oví i
cabrum en relació a l’origen o procedència del R
1337/2013
Les empreses alimentàries en cada etapa de la producció i distribució de la
carn disposaran d’un sistema de identificació i registre que garanteixi:
la relació entre la carn i l’animal o grup d’animals dels qual prové
la transmissió de la informació relativa a les indicacions d’origen en les
etapes posteriors de la producció i distribució
la correspondència entre el codi del lot que agrupa la carn amb
indicacions homogènies d’origen i el lot d’etiquetatge
Es podrà completar amb informació addicional sobre la procedència de la carn i
haurà de complir els requisits d’informació alimentària voluntària recollits al R
UE 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor
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On controla la traçabilitat la Sub-direcció ?

Escorxador
Sala d’especejament
Magatzem distribuïdor

Resten exclosos punts de venda, detallistes i mercats majoristes
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PRINCIPALS IRREGULARITATS DETECTADES EN
ELS CONTROLS EFECTUATS PER LA SUBDIRECCIÓ
Manca d’indicació del país de cria i de sacrifici en la carn d’oví.
No es transmeten les dades del país d’origen o procedència de la carn d’oví
entre els operadors.
Manca d’indicació de la data de consum preferent i de la data de congelació
en l’etiquetatge de la carn d’oví
Del 2016-2019 s’han controlat 25 empreses (20 oví i cabrum i 5 només oví) on s’ha
controlat:
1

• Etiquetatge : 35 etiquetes de les quals 27 presentaven alguna incorrecció
(77%).
1
• Sistema de traçabilitat : En el 40% dels establiments controlats s’han trobat
irregularitats.
1 La proporció de no conformitats s’ha d’interpretar amb cautela, ja que s’ha de tenir en compte que els operadors inspeccionats són els
que tenen un risc d’infracció alt o mitjà, i per tant, no reflecteix la situació del sector
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GUIES
GUIA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNS SISTEMA D’AUTOCONTROL DE LA
QUALITAT A LES PETITES I MITJANES EMPRESES AGROALIMENTÀRIES
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/lluita-frau-alimentari/enllacosdocuments/fitxers-binaris/Guia_autocontrol_web.pdf
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WEB DEL DARP
APARTAT QUALITAT DE LA CARN I DERIVATS CARNIS
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/carn-derivats-carnis/qualitat-carn-derivatscarnis/introduccio/
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WEB DEL DARP
FITXES
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/qualitat-carn-derivats-carnis/enllacosdocuments/fitxers-binaris/etiqueta-detall-fitxa-07-etiquetatge-obligatori-indicacio-pais-origen-llocprocedencia-carn-ovi-carn-cabrum.pdf
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