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1.0
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ANTECEDENTES

O artigo 43 da Constitución española recoñece o dereito á protección da saúde, establecendo que corresponde aos 

poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través das medidas preventivas e das prestacións e servizos 

necesarios. Así mesmo, no seu artigo 51 establece que os poderes públicos garantirán a defensa dos consumidores e 

usuarios, protexendo a súa seguridade e saúde.

Pola súa banda, o Estatuto de autonomía de Galicia recolle no título segundo o réxime de competencias da 

comunidade autónoma. Relacionadas cos controis na cadea alimentaria cabe sinalar as competencias en materia 

de pesca, acuicultura e marisqueo (artigo 27.15); as competencias en materia de sanidade interior (artigo 33); a 

competencia exclusiva en agricultura e gandaría, de acordo coas bases e a ordenación da actuación económica xeral 

e a política monetaria do Estado (artigo 30.I.3); e a competencia exclusiva en materias relacionadas coa defensa das 

persoas consumidoras e usuarias, todo isto sen prexuízo da política xeral de prezos e da lexislación sobre a defensa 

da competencia (artigo 30.I.4).

En execución do mandado constitucional, o Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba 

o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, nos seus 

artigos 9 e 15, atribúe aos poderes públicos o deber de adoptar cantas medidas sexan convenientes para protexer e 

defender os dereitos das persoas consumidoras, especialmente no que fai referencia á saúde e seguridade, así como ao 

dereito a unha información clara e veraz sobre os diferentes bens, e a Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, no 

seu artigo 18.10 ordena aos órganos competentes das administracións públicas desenvolvan as actividades necesarias 

para o control sanitario e a prevención dos riscos para a saúde derivados dos produtos alimenticios. Nesa mesma liña, 

o artigo 11 da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias, establece 

como dereitos básicos dos consumidores a protección fronte aos riscos que poidan comprometer a súa saúde ou 

seguridade derivados das relacións de consumo, así como o dereito a unha información clara, veraz e transparente 

sobre os diferentes bens, produtos e servizos.

Por outra parte, a Unión Europea efectuou neste campo unha reforma lexislativa que comeza co Regulamento (CE) 

nº 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2002, polo que se establecen os principios 

e os requisitos xerais da lexislación alimentaria, se crea a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e se fixan 

procedementos relativos á seguridade alimentaria, que considera que a execución das políticas públicas debe 

asegurar un elevado nivel de protección da vida e a saúde das persoas e que a libre circulación de alimentos seguros e 

saudables é un aspecto esencial do mercado interior e contribúe de xeito significativo á saúde e benestar da cidadanía, 

así como aos seus intereses sociais e económicos, engadindo que só pode conseguirse a libre circulación de alimentos 

e pensos dentro da Comunidade se os requisitos de seguridade alimentaria non difiren de xeito significativo dun 

Estado membro a outro e os sistemas de control oficial establecidos para garantir a aplicación dos ditos requisitos 

resultan equivalentes.
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ANTECEDENTES

O Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, sobre os controis 

oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a 

normativa sobre saúde animal e benestar dos animais establece os requisitos que deben cumprir os sistemas de control 

oficial dos Estados membros, co fin de velar por que se cumpran a lexislación sobre pensos e alimentos e a normativa 

sobre saúde e benestar dos animais e facer o correspondente seguimento e verificar que os explotadores de empresas 

alimentarias cumpren os requisitos pertinentes das ditas normas en todas as etapas da produción, a transformación e 

a distribución. Así mesmo, establece que, para conseguir unha implantación global e uniforme dos controis oficiais, os 

Estados membros deben establecer e aplicar plans nacionais de control plurianuais de acordo cunhas directrices amplas 

elaboradas a nivel comunitario.

En cumprimento do establecido no dito Regulamento (CE) nº 882/2004, elaborouse o Plan nacional de control oficial 

da cadea alimentaria en España, no cal se describen as actividades de control oficial que se realizarán ao longo de toda 

a cadea alimentaria, desde a produción primaria ata os puntos de venda ao consumidor final, e se recolle quen son as 

autoridades competentes en cada caso. O obxectivo é asegurar que os controis abrangan todos os sectores e todas as 

etapas da cadea de produción de pensos e alimentos, incluíndo os aspectos relacionados coa seguridade alimentaria, 

a hixiene dos pensos e alimentos, a calidade e os requisitos de composición, a etiquetaxe, a protección das indicacións 

xeográficas, das denominacións de orixe e da agricultura ecolóxica, así como os aspectos relacionados coa saúde e 

benestar dos animais e a sanidade vexetal.

O mesmo regulamento, no seu artigo 4, punto 3º, establece que, cando exista unha delegación de competencias para 

levar a cabo os controis oficiais nunha ou varias autoridades distintas da autoridade competente central, garantirase 

unha coordinación eficaz e efectiva entre todas as autoridades involucradas. Esta mesma esixencia é aplicable, segundo 

o punto 5º do mesmo artigo, no caso de que existan distintas unidades dunha mesma autoridade que son competentes 

para levar a cabo os controis oficiais da cadea alimentaria.

Así mesmo, a Decisión 2007/363/CE da Comisión, do 21 de maio de 2007, que establece as directrices que se aplicarán, 

nos plans nacionais de controis da cadea alimentaria, sinala a necesidade de garantir a coordinación efectiva das 

actividades e a cooperación nas autoridades competentes e, entre elas, especialmente sobre as cuestións que requiren 

unha acción conxunta de diferentes servizos dunha autoridade competente ou de diversas autoridades competentes.

Na nosa comunidade autónoma, as competencias naqueles ámbitos que poden ter incidencia no control da cadea 

alimentaria atópanse repartidas entre diversos órganos das actuais consellerías de Economía, Emprego e Industria; do 

Medio Rural; do Mar; e de Sanidade.

No relativo ao alcance dos controis realizados pola autoridade encargada coa defensa das persoas consumidoras 

e usuarias da comunidade galega, o Plan de control oficial da cadea alimentaria (PNCOCA) contempla os distintos 

aspectos a cumprir pola información alimentaria, considerando como tal a información relativa a un alimento posto a 

disposición do consumidor final por medio dunha etiqueta, outro material de acompañamento, ou calquera outro medio, 

incluíndo ferramentas tecnolóxicas modernas ou a comunicación verbal (definición prevista no art. 2.2 del Regulamento 

(UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2011, sobre a información alimentaria 

facilitada ao consumidor. 
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ANTECEDENTES

Como consecuencia da amplitude que se lle deu ao concepto de información alimentaria, o ámbito do programa é tamén 

moi extenso atendendo á variedade dos soportes utilizados para proporcionar esta información, pero tamén é certo que 

o etiquetado dos alimentos ten que ser motivo dunha actividade de control especial, na medida na que é a ferramenta 

de comunicación máis directa entre o responsable do alimento e o consumidor. 

Neste control hai que atender no só aos datos da información obrigatoria esixidos pola normativa de aplicación en cada 

caso senón ademais a aqueles outros que constitúan información voluntaria, con especial fincapé no control sobre a 

veracidade da información e a publicidade dos produtos alimenticios, a favor dunha maior protección dos consumidores 

que repercuta nunha economía mais competitiva. 

A finalidade deste enfoque é lograr unha protección elevada da saúde e dos intereses dos consumidores, proporcionando 

ao mesmo tempo unha base para que tomen decisións con coñecemento de causa e utilicen os alimentos de forma 

segura, tendo especialmente en conta consideracións sanitarias, económicas, medioambientais e sociais.

Como parte dos controis destinados a verificar a exactitude da información alimentaria, resulta ademais necesario 

completar estas actuacións mediante a toma de mostras para realizar os ensaios no laboratorio sobre a composición 

dos alimentos. 

Os operadores das empresas alimentarias son os responsables de cumprir os requisitos previstos na lexislación. Pola 

súa parte, as autoridades competentes de control aplicarán os mecanismos necesarios para perseguir a infracción e 

corrixir os incumprimentos detectados.

É por esta causa, que se considera axeitado elaborar un único documento, o Plan nacional de control da cadea 

alimentaria en Galicia, no que se describan as actividades de control oficial que se realizarán en Galicia ao longo de toda 

a cadea alimentaria, desde a produción primaria ata os puntos de venda ao consumidor final, e se recolla quen son as 

autoridades competentes en cada caso.
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1.1
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A normativa específica, figura en cada programa. De seguido, especifícase a normativa básica que regula o control 

oficial da cadea alimentaria:

1.1.1. COMUNITARIA

• Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2002, polo que se esta-

blecen os principios e os requisitos xerais da lexislación alimentaria, se crea a Autoridade Europea de Seguridade 

Alimentaria e se fixan procedementos relativos á seguridade alimentaria.

• Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, relativo á hixiene dos 

produtos alimenticios.

• Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, polo que se estable-

cen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal.

• Regulamento (CE) nº 854/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, polo que se es-

tablecen normas específicas para a organización de controis oficiais dos produtos de orixe animal destinados ao 

consumo humano.

• Regulamento (CE) nº 183/2005 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 xaneiro de 2005, polo que se fixan re-

quisitos en materia de hixiene dos pensos.

• Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de 2004 sobre os controis 

oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a 

normativa sobre saúde animal e benestar dos animais.

• Regulamento (CE) nº 1069/2009, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, polo que se establecen 

as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e aos produtos derivados non destinados ao consumo 

humano.

• Regulamento (UE) nº 142/2011, da Comisión, do 25 de febreiro, polo que se establecen as disposicións de aplicación 

do Regulamento (CE) nº 1069/2009.

• Regulamento delegado (UE) nº 1155/2013 da Comisión, do 21 de agosto de 2013, polo que se modifica o Regulamento 

(UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a información alimentaria facilitada ao consumidor, no 

referente á información sobre a ausencia ou a presenza reducida de glute nos alimentos.

NORMATIVA BÁSICA REGULADORA
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NORMATIVA BÁSICA REGULADORA

• Regulamento delegado (UE) nº 78/2014 da Comisión, do 22 de novembro de 2013, polo que se modifica o Regulamen-

to (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a información alimentaria facilitada ao consumidor, 

no que se refire a determinados cereais que causan alerxias e intolerancias e alimentos con fitosterois, ésteres de 

fitosterol, fitostanois ou ésteres de fitostanol añadidos.

• Regulamento de execución (UE) nº 1337/2013 da Comisión, do 13 de decembro de 2013, polo que se establecen dis-

posicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire á 

indicación do país de orixe ou do lugar de procedencia para a carne fresca, refrixerada ou conxelada de porcino, 

ovino, caprino e aves de curral.

• Regulamento de execución (UE) nº 828/2014 da Comisión, do 30 de xullo de 2014, relativo aos requisitos para a 

transmisión de información os consumidores sobre a ausencia e a presenza reducida de glute nos alimentos.

• Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2011 , sobre a información 

alimentaria facilitada ao consumidor.

• Regulamento (UE) 1151/2012, do 21 de novembro de 2012, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e ali-

menticios.

1.1.2. NACIONAL

• Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia.

• Lei 28/2015, do 30 de xullo, para a defensa da calidade alimentaria.

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

• Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

• Lei 24/2003, do 10 de xullo, da viña e do viño.

• Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal.

• Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal.

• Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición.

• Lei 12/2013, do 2 de agosto, de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria.

• Real decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as infraccións e sancións en materia de defensa do con-

sumidor e da produción agroalimentaria.

• Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa 

dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.

• Real decreto 64/2015, do 6 de febreiro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 12/2013, do 2 de agosto, de medi-

das para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria.

• Real decreto 1749/1998 polo que se establecen as medidas de control aplicables a determinadas substancias e os 

seus residuos nos animais vivos e os seus produtos.

• Orde ARM/2243/2011, do 22 de xullo, pola que se publican as novas relacións de zonas de produción de moluscos e 

outros invertebrados mariños no litoral español.
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NORMATIVA BÁSICA REGULADORA

• Real decreto 126/2015, do 27 de febreiro, polo que se aproba a norma xeral relativa á información alimentaria dos 

alimentos que se presenten sen envasar para a venda ao consumidor final e ás colectividades, dos envasados nos 

lugares de venda a petición do comprador, e dos envasados polos titulares do comercio polo miúdo.

• Corrección de erros do Real decreto 126/2015, do 27 de febreiro.

• Real decreto 1808/1991, do 13 de decembro, polo que se regulan as mencións ou marcas que permiten identificar o 

lote ao que pertence un produto alimenticio.

Ademais no ámbito dos controis realizados pola autoridade para a defensa das persoas consumidoras e usuarias, con 

independencia das disposicións de carácter xeral, existen normas específicas que regulan aspectos da información 

e composición de alimentos concretos. Como exemplo, sinálanse no ámbito da UE os aceites de oliva, os cacaos e 

chocolates, o mel, as bebidas espirituosas, etc., sen tampouco esquecer a normativa que a nivel nacional recolle 

requisitos que repercuten na información e composición, como poden ser as que afectan as conservas vexetais, graxas 

comestibles, patacas e produtos de aperitivo, só por citar algúns deles.

Para facilitar a aplicación da normativa de información alimentaria redactáronse algúns documentos que, sen 

constituírse en normativa de aplicación, intentan contribuír a unha aplicación harmonizada da normativa:

• Guía sobre información alimentaria nos produtos sen envasar, redactada no ano 2015.

• Preguntas e respostas relativas á aplicación do Regulamento (UE) nº 1169/2011 (ano 2013).

Ademais, disponse dun procedemento aprobado pola 8ª Conferencia Sectorial de Consumo que ten por misión establecer 

criterios comúns na interpretación de normas que permitan dispoñer aos organismos de control de mecanismos útiles 

na súa tarefa de inspección e sanción. De acordo con este mecanismo redáctanse e publícanse na web da Aecosan 

informes sobre consultas que en moitas ocasións teñen como obxectivo clarexar determinados aspectos da lexislación 

nacional ou comunitaria sobre a información alimentaria.

A páxina web da Axencia Española de Seguridade Alimentaria, Consumo e Nutrición (Aecosan) dispón dunha recompilación 

de lexislación relativa a este ámbito, clasificada segundo sexa normativa de interese xeral ou específica por sectores 

alimentarios. Para ampliar a información incluída neste apartado recoméndase consultar a dita páxina no enderezo:  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/legislacion_seg_alimentaria.htm

1.1.3. AUTONÓMICA

• Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega.

• Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

• Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

• Decreto 139/2014, do 23 de outubro, polo que se crea e regula a Mesa de Coordinación do Control da Cadea 

Alimentaria.

• Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

• Orde do 28 de xullo de 2011 pola que se declaran e clasifican as zonas de reinstalación de moluscos bivalvos nas 

augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/legislacion_seg_alimentaria.htm
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NORMATIVA BÁSICA REGULADORA

• Orde do 8 de febreiro de 2008, pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros 

frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos 

mariños vivos.

• Decreto 28/2005, do 28 de xaneiro, polo que se regula o control de biotoxinas en moluscos bivalvos e outros orga-

nismos procedentes de pesca, marisqueo e acuicultura.

• Orde do 15 de xaneiro de 2002 pola que se regula a extracción e comercialización de vieira (Pecten maximus).

• Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas 

de Galicia.

• Orde do 14 de novembro de 1995 pola que se regula o programa de actuacións para o control de biotoxinas mariñas 

en moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura.

• Decreto 419/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre descarga, primeira venda e 

comercialización dos recursos mariños en fresco.

• Orde do 27 de maio de 2005, pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros 

e acuícolas dos que non sexa obrigatoria a súa primeira venda en lonxa, e se establece o procedemento para a súa 

autorización.



MISIÓN E VISIÓN
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1.2
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Constitúen o ámbito do Plan nacional de control da cadea alimentaria en Galicia (PNCOCA-G), as actividades de control 

oficial, dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, destinadas a asegurar que os controis abrangan todos 

os sectores e todas as etapas da cadea de produción de pensos e alimentos, incluíndo os aspectos relacionados coa 

seguridade alimentaria, a hixiene dos pensos e alimentos, a calidade e os requisitos de composición, a etiquetaxe, a 

protección das indicacións xeográficas, das denominacións de orixe e da agricultura ecolóxica, así como os aspectos 

relacionados coa saúde e benestar dos animais e a sanidade vexetal.

A duración do Plan será de cinco anos, procedéndose á súa revisión no ano 2020.

ÁMBITO E DURACIÓN DO PLAN
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1.3.1. XERAIS DE ALTO NIVEL

O Plan persegue os seguintes obxectivos xerais (de alto nivel), que coinciden plenamente cos do Plan nacional de control 

oficial da cadea alimentaria en España:

• Desenvolver e mellorar os plans de control oficial no ámbito da produción primaria para certificar, mediante o cum-

primento da normativa en materia de seguridade e calidade alimentaria, que os alimentos que chegan aos cidadáns 

son seguros e de calidade, facilitando, ao mesmo tempo, a promoción da industria agroalimentaria en Galicia.

• Reducir los riscos presentes nos alimentos que ameazan ás persoas, a niveis razoablemente posibles e aceptables.

• Manter un nivel elevado de lealdade das transaccións comerciais e da defensa integral dos dereitos dos consumido-

res na cadea alimentaria e contribuír a manter a unidade de mercado.

• Garantir a consecución dun elevado nivel de calidade alimentaria e calidade diferenciada dos produtos agroali-

mentarios.

• Garantir que se efectúan controis oficiais co fin de que se cumpran os requisitos establecidos na lexislación vixente 

en materia de información alimentaria obrigatoria.

• Garantir que se efectúan controles oficiais co fin de que se cumpran as exixencias previstas na lexislación vixente en 

materia de información alimentaria voluntaria.

• Garantir que se efectúan controles oficiais co fin de verificar mediante ensaios no laboratorio aspectos da compo-

sición física necesarios para comprobar as afirmacións feitas a través do etiquetado e garantir deste xeito que a 

información e a publicidade facilitadas ao consumidor por calquera medio/soporte sexa veraz, real e non induza 

a erro.

OBXECTIVOS
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OBXECTIVOS

1.3.2. ESPECÍFICOS ESTRATÉXICOS

Para poder avaliar se se acadan os obxectivos de alto nivel descritos no PNCOCA, establécense uns obxectivos es-

tratéxicos e, en función destes, uns plans, programas e procedementos de control, co fin de acadar os obxectivos 

marcados.

Para a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, os obxectivos estratéxicos marcados son:

• Verificar e, no seu caso, mellorar o cumprimento da normativa de en materia de alimentación animal, hixiene e be-

nestar animal nas explotacións gandeiras da Comunidade Autónoma de Galicia.

• Coñecer o máis amplamente posible o estado da situación, en canto ao cumprimento da lexislación pertinente nas 

explotacións agrícolas, empresas de tratamento de produtos fitosanitarios e establecementos produtores de brotes.

• Velar por que os procesos e produtos da cadea alimentaria se correspondan cos requisitos e calidades previstas na 

normativa vixente e aumentar e manter un nivel elevado de confianza baseado en datos obxectivos.

• Garantir as condicións de distribución, prescrición e dispensación dos medicamentos veterinarios, así como o seu 

uso racional nos animais produtores de alimentos.

• Verificar que determinados subprodutos xerados, eliminados ou utilizados na Comunidade Autónoma de Galicia, son 

xestionados segundo os requisitos de seguridade establecidos na normativa europea, nacional e autonómica corres-

pondente, de xeito que non constitúan un perigo para a saúde pública, a sanidade animal nin o medio ambiente.

• Garantir un marco de competencia leal entre os operadores alimentarios.

• Evitar o uso fraudulento dos nomes protexidos por DOP, IXP e ETG, tanto de produtos galegos como de fóra da 

Comunidade Autónoma.

• Asegurar o cumprimento dos requisitos establecidos na normativa vixente, sobre produción e etiquetado dos produ-

tos ecolóxicos.

• Protexer os vexetais e produtos vexetais dos danos ocasionados polas pragas, e asegurar a sostibilidade da activida-

de agraria e da produción de alimentos.

No caso da Dirección Xeral de Saúde Pública, os obxectivos estratéxicos marcados son:

• Verificar e, no seu caso, mellorar o cumprimento da normativa de hixiene alimentaria e benestar animal nos estable-

cementos alimentarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

• Verificar e, no seu caso, mellorar o cumprimento da lexislación co fin de que os produtos alimenticios destinados a 

ser postos a disposición do consumidor conteñan a información de seguridade alimentaria establecida nas disposi-

cións legais.

• Reducir na medida do posible e, en todo caso a niveis aceptables, a exposición dos consumidores aos riscos biolóxi-

cos e químicos que poidan estar presentes nos alimentos.

• Reducir no posible e, en todo caso a niveis aceptables, a exposición dos consumidores aos riscos emerxentes ou de 

especial preocupación e dificultade de control.
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OBXECTIVOS

Para a Consellería do Mar, os obxectivos estratéxicos marcados son:

• Controlar que o operador responsable da produción primaria e das operacións conexas é capaz de reducir a intro-

dución de perigos biolóxicos, físicos ou químicos que poidan afectar a seguridade alimentaria das súas producións, 

mediante a aplicación de prácticas correctas de hixiene. 

• Controlar calquera foco de contaminación que poda supoñer un risco, mediante a adopción de medidas e prácticas 

correctas de hixiene. 

• Controlar que os buques pesqueiros e as súas embarcacións auxiliares, así como os medios de transporte ata a pri-

meira venda, cumpren os requisitos de hixiene, estruturais e de equipamento establecidos en normativa. 

• Controlar que os operadores de produción primaria e de empresas alimentarias da acuicultura, levan e conservan, se 

é o caso, os rexistros sobre medidas aplicadas para controlar os perigos. 

• Comprobar os procedementos de traballo e as condicións de hixiene das instalación acuícolas, elementos e equipa-

mentos que interveñen directamente nos procesos de produción e continúan ata o sacrificio, incluíndo o transporte 

dos animais vivos ata o establecemento de destino e o transporte entre explotacións piscícolas. 

• Comprobar as condicións de hixiene nas embarcacións auxiliares de acuicultura (4ª lista). 

• Controlar que todas as explotacións están rexistradas no Rexistro de Explotacións.

No caso da autoridade de consumo:

• Garantir a aplicación efectiva da normativa vixente. 

• Asegurar a calidade do control oficial mediante a aplicación de procedementos documentados. 

• Manter un sistema de auditorías. 

• Garantir unha información transparente e contrastada ao consumidor.

• Garantir a veracidade da información e a publicidade destinadas ao consumidor, identificar posibles cláusulas abusi-

vas ou prácticas desleais nas relacións cos consumidores.

1.3.3. OPERATIVOS

Os obxectivos operativos de cada programa de control, figuran descritos nel.
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Conforme o establecido no artigo 3 do Regulamento (CE) 882/2004, os controis oficiais efectuaranse con regularidade, 

baseados nos riscos e coa periodicidade apropiada, de xeito que se alcancen os obxectivos establecidos no dito 

Regulamento, agás nos programas nos que non sexa de aplicación o concepto de risco definido no artigo 3, punto 11, do 

Regulamento (CE) nº 178/2002.

Para cumprir, se é o caso, este requisito organízanse os controis nos programas de control oficial dando prioridade 

ás empresas alimentarias e de pensos e ós elementos que hai que controlar, tomando como base os factores de risco 

particulares de cada empresa e os específicos en relación cos obxectivos de cada programa.

Así as empresas e establecementos que obtivesen unha puntuación que sinale un risco maior serán as que se 

controlarán con prioridade.

1.4.1.  DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS

A categorización dos diversos establecementos que interveñen na primeira fase da cadea alimentaria realízase, se é o 

caso, de acordo cos criterios de risco establecidos en cada un dos correspondentes programas de control.

Deste xeito, en cada programa selecciónanse para o seu control posterior aquelas empresas e establecementos que 

obtiveran maior puntuación en función do risco que puideran representan para a seguridade alimentaria.

1.4.2. DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

Para a adecuada planificación das actividades de control oficial é necesario establecer unha frecuencia dos controis 

e unhas prioridades, baseándose nos riscos vinculados aos establecementos alimentarios e aos produtos alimenticios 

destinados ao consumo humano:

Risco xenérico: aquel inherente ao establecemento polo tipo de categoría e actividade que desenvolve e o sector ao 

que pertence.

Risco específico: o asociado a un establecemento en particular, polo tipo de produtos que pon á disposición do 

consumidor, polo seu singular funcionamento, o seu histórico ou resultado das inspección e auditorías.

CATEGORIZACIÓN DO RISCO
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CATEGORIZACIÓN DO RISCO

Por outra banda, nas actividades de mostraxe e análise, tivéronse en conta criterios ligados ao produto e á poboación 

de destino (alimentos listos para o seu consumo, contaminantes naturais en distintos alimentos, contaminantes de 

proceso, alimentos infantís), criterios socioeconómicos (importancia económica do sector en Galicia, impacto no 

emprego, impacto do PIB galego, criterios de “alarma” (produtos/sectores implicados na rede de alerta) así como 

recomendacións da Comisión e os diversos regulamentos de execución.

1.4.3. CONSELLERÍA DO MAR

As actividades obxecto do sistema de control de hixiene na pesca extractiva presentan, en xeral, un risco baixo. As 

actividades nas zonas de marisqueo poden presentar un maior risco, en tanto que hai aspectos da actividade pesqueira 

que dentro dese risco xenérico baixo entrañan máis risco que outros, o que deberíamos ter en conta para a priorización 

dos controis.

Para a priorización dos controis e a selección da mostra, as autoridades competentes aplican sobre o seu universo de 

partida de buques pesqueiros e de zonas de marisqueo, os criterios xerais que se establecen no Programa.

O índice de risco de cada un destes criterios terá un valor en función da probabilidade de que un perigo sexa introducido 

na cadea alimentaria; o devandito valor será determinado polas autoridades competentes.

Para a priorización dos controis e a selección da mostra en acuicultura, as autoridades competentes aplicarán sobre o 

seu universo de partida, as explotacións de acuicultura, os criterios xerais que se establecen no Programa.

O índice de risco de cada un destes criterios terá un valor en función da probabilidade de que un perigo sexa introducido 

na cadea alimentaria, o devandito valor será determinado polas autoridades competentes. Unha vez aplicados os 

criterios de risco, asignarase unha puntuación a cada explotación ou zona, de tal forma que se priorice a selección das 

explotacións e zonas de risco alto, medio ou baixo.

1.4.4. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA – IGCC

En cumprimento do Regulamento (CE) 882/2004, que establece que os controis oficiais deben basearse nos riscos 

identificados en relación, entre outros, cos alimentos e os establecementos así como co historial das empresas e a 

fiabilidade dos autocontrois.

A frecuencia dos controis determinase tendo en conta o sector ao que pertencen os establecementos (carnes, pescados, 

vexetais, etc.), e a súa actividade. 

A programación do control farase de acordo cunha análise de riscos que terá en conta os seguintes aspectos:

• sectores con máis denuncias/reclamacións e cun maior volume de vendas.

• produtos cunha maior presenza e reputación no mercado galego e polo tanto, cun maior risco de utilización fraudu-

lenta do nome.

• cobertura de todo o territorio galego.

• cobertura dos principais canais de venda e das empresas de distribución principais.
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CATEGORIZACIÓN DO RISCO
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1.5.1. NIVEIS DE COMPETENCIA

1.5.1.1. Nivel autonómico

1.5.1.1.A. Organización

1.5.1.1.A.1. Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

No Decreto 166/2015, do 13 de novembro, apróbase a estrutura orgánica da Consellería do 

Medio Rural, establecéndose que un dos órganos superiores e de dirección é a Dirección 

Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

A Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, para o desenvol-

vemento dos programas de control que lle corresponden do PNCOCA, conta cos seguintes 

órganos:

a) Subdirección Xeral de Gandaría

b) Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias

c) Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria

d) Servizo de Auditoría Interna na Cadea Alimentaria

1.5.1.1.A.2. Dirección Xeral de Saúde Pública

No Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, establécese a estrutura orgánica da Consellería de 

Sanidade, na que a Dirección Xeral de Saúde Pública é o órgano encargado da promoción 

e protección colectiva da saúde da poboación galega e o desenvolvemento de programas 

sanitarios en materia de saúde pública.

A Dirección Xeral de Saúde Pública, para o desenvolvemento dos programas de control que 

lle corresponden do PNCOCA, conta cos seguintes órganos:

a) Subdirección Xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde: 

– Servizo de Seguridade Alimentaria

– Servizo de Control e Auditorías

– Servizo de Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

AUTORIDADES COMPETENTES



32 XUNTA DE GALICIA Plan de control da cadea alimentaria en Galicia

AUTORIDADES COMPETENTES

1.5.1.1.A.3. Consellería do Mar

Pola Lei 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio 

Mariño de Galicia (Intecmar), ten como competencias respecto ao control das zonas de pro-

dución de moluscos.

Para o cumprimento das súas competencias, o Decreto 168/2015, do 13 de novembro, polo 

que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar asigna ao Servizo de Inspección 

e Control dos Recursos de Gardacostas de Galicia o reparto das funcións correspondentes.

1.5.1.1.A.4. Conselleria de Economia, Emprego e Industria – IGCC

O Decreto 118/2016, do 4 de agosto, crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia 

(IGCC) e se aproban os seus estatutos.

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia, no marco do Plan nacional de control da 

cadea alimentaria en Galicia ten como obxectivo básico a defensa, protección, promoción e 

información dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias no ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia velando para que os produtos postos á disposición das persoas consu-

midoras e usuarias incorporen a información e os niveis de seguridade legalmente esixibles.

Para levar a cabo as súas competencias baixo a dependencia da Dirección e a coordinación 

da Xerencia, o IGCC conta con:

a) Servizo de Protección ao Consumidor

b) Servizo de Vixilancia do Mercado e Seguridade dos Produtos

1.5.1.1.B. Asignación de tarefas e responsabilidades

1.5.1.1.B.1. Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Normativa reguladora:

•  Decreto 227/2012, do 2 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta 

de Galicia, modificado polo Decreto 116/2015, do 4 de outubro, polo que se modifica a es-

trutura orgánica da Xunta de Galicia.

•  Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías 

da Xunta de Galicia.

•  Decreto 166/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Conse-

llería do Medio Rural.

Á Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias correspóndenlle, a 

través das súas correspondentes subdireccións vinculadas ao cumprimento do PNCOCA, as 

seguintes funcións:
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AUTORIDADES COMPETENTES

a) Subdirección Xeral de Gandaría:

– Análise e planificación da execución e seguimento dos programas de prevención, loita, 

control, vixilancia e erradicación das enfermidades dos animais, epizootias e zoonoses, 

así como das alertas sanitarias animais, e outras medidas para o establecemento de 

garantías sanitarias e da rastrexabilidade das producións gandeiras.

–  Estudo da planificación e o desenvolvemento de actividades relacionadas coa ordena-

ción básica da produción gandeira en xeral.

–  Proposta de ordenación, fomento e control das condicións hixiénico-sanitarias dos me-

dios de produción gandeiros e do benestar animal.

–  Planificación do control da seguridade alimentaria na produción primaria.

–  Planificación das actividades do Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia.

b) Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias.

Coas funcións de execución das accións tendentes á mellora das explotacións agrarias e 

das accións referentes aos sistemas de produción agraria sustentable e de conservación 

do medio rural, así como a xestión dos rexistros de explotacións. Ademais, realizará a 

programación e a planificación das actuacións de prevención e loita contra os axentes 

nocivos, así como a definición dos medios de defensa da produción nos cultivos vexetais 

agrícolas e os seus produtos, incluídos os aproveitamentos de árbores e arbustos para 

froito, das actividades para o control da produción e comercialización de sementes, plan-

tas de viveiro e material vexetal en xeral, e das actividades relacionadas coa ordenación, 

fomento e control dos medios de produción agrícolas.

c)  Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria.

Compételle a ordenación, fomento, coordinación, asesoramento e vixilancia das indus-

trias agroalimentarias, a promoción e o fomento da comercialización dos produtos agroa-

limentarios, as propostas de recoñecemento das denominacións de orixe e de calidade do 

sector agroalimentario, así como a vixilancia do prestixio das recoñecidas e a inspección 

e defensa contra as fraudes á calidade alimentaria.

1.5.1.1.B.2. Dirección Xeral de Saúde Pública

Normativa reguladora: Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura or-

gánica da Consellería de Sanidade, modificado polo Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se 

crea a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos. 

Á Dirección Xeral de Saúde Pública correspóndenlle, a través da súa Subdirección Xeral de Pro-

gramas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde, vinculada ao cumprimento do PNCOCA 

as seguintes funcións, para o que conta, con nivel orgánico de servizo, coas seguintes unidades:

a) Servizo de Seguridade Alimentaria.

— A planificación, programación, xestión e difusión da información das actividades de 

protección da saúde fronte aos riscos asociados ao consumo de alimentos.



34 XUNTA DE GALICIA Plan de control da cadea alimentaria en Galicia

AUTORIDADES COMPETENTES

—  A coordinación da actividade inspectora en materia de seguridade alimentaria.

— A coordinación e o seguimento das actuacións no marco da Rede de alerta alimentaria.

b)  Servizo de Control e Auditorías.

—  O apoio técnico ao Servizo de Laboratorio de Saúde Pública de Galicia.

—  O deseño e a promoción dos programas de formación para o persoal dos servizos de 

inspección de saúde pública.

—  A implantación da política de calidade establecida para os servizos de inspección de 

saúde pública, así como coordinar a xestión dos medios necesarios para a consecución 

dos obxectivos de calidade definidos e para a execución de actividades de inspección.

 — A elaboración do plan de auditorías, así como a coordinación e, cando proceda, a exe-

cución da dita planificación con respecto aos servizos de inspección de saúde pública, 

así como a elaboración da carteira de servizos.

—  A coordinación e execución, no seu ámbito, da supervisión das actividades de control 

oficial en materia de seguridade alimentaria e sanidade ambiental.

—  O apoio técnico ás xefaturas territoriais en materia de inspección de saúde pública.

c)  Servizo de Laboratorio de Saúde Pública de Galicia.

—  O desenvolvemento das actividades do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia e a 

execución das análises que se lle encomenden en materia de saúde pública.

—  A xestión e coordinación dos medios humanos e técnicos das unidades do Laborato rio 

de Saúde Pública de Galicia.

—  O deseño e a implantación dos programas de calidade no Laboratorio de Saúde Pú blica 

de Galicia.

—  O deseño e promoción dos programas de formación para o persoal do Laboratorio de 

Saúde Pública de Galicia.

—  A elaboración do plan de auditorías internas, así como a coordinación e, cando pro-

ceda, a execución da dita planificación.

—  A elaboración da carteira de servizos e a emisión de informes e avaliación dos progra-

mas e actividades encomendados.

1.5.1.1.B.3. Consellería do Mar

A Lei, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, ten por obxecto a regulación, no ámbito das 

competencias da Comunidade Autónoma de Galicia de, entre outras materias, a adopción 

de medidas de conservación, protección e rexeneración dos recursos mariños vivos, o 

exercicio da pesca, o marisqueo e a acuicultura mariña, a comercialización, manipula-

ción, transformación e conservación dos produtos pesqueiros, e a inspección e control 

nestas materias.
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O Decreto 168/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Conselle-

ría do Mar, asigna ao Servizo de Inspección e Control dos Recursos de Gardacostas de Galicia 

as seguintes competencias:

• O fomento e a protección da saúde pública, da seguridade ao longo da cadea alimenta-

ria,e en especial da fauna silvestre e do propio ambiente, das producións e dos recursos 

xenéticos dos animais acuícolas e mariños; 

• A sanidade de animais acuáticos e establecementos de acuicultura; 

• A protección de recursos, especialmente no que atinxe a tamaños mínimos, zonas e épo-

cas de veda e topes de captura;

• O control da cadea alimentaria, tanto na produción primaria como na transformación, no 

almacenamento e na distribución; 

• A inspección en lonxas, puntos de control e establecementos autorizados para efectuar 

primeiras vendas dos produtos do mar; 

• O control do transporte de especies mariñas, establecementos de acuicultura e auxiliares 

de acuicultura; 

• O control da comercialización dos produtos do mar, peixarías e establecementos autoriza-

dos para a venda destes produtos, 

E, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados en razón da súa competencia pola per-

soa titular da consellería.

Como se pode apreciar na distribución dos organigramas, os Corpos de Inspección e Con-

trol da Consellería do Mar dependen para o seu funcionamento directamente da conselleira, 

de todos os xeitos para desenvolver estas tarefas, para consultar ou resolver aspectos de 

ordenación do sector e consecución dos obxectivos globais da consellería, existe relación 

e coordinación directa destas unidades de control coas direccións xerais e organismos de 

investigación e laboratoriais dependentes da consellería, en especial coa Subdirección Xeral 

de Pesca e Mercados da Pesca, Subdirección Xeral de Acuicultura, Subdirección Xeral de In-

vestigación e Apoio Científico - Técnico, Servizo de Análise e Rexistros, Servizo de Mercados, 

Servizo de Innovación Tecnolóxica na Acuicultura, Servizo de Marisqueo, Centro de Control 

do Medio Mariño (Intecmar), e o Centro de Investigacións Mariñas (CIMA).

1.5.1.1.B.4. Consellería de Economia, Emprego e Industria

Normativa reguladora: A organización do Instituto Galego do Consumo e da Competencia 

a súa estrutura regulase no Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto 

Galego do Consumo e da Competencia e apróbanse os seus estatutos.

Ó IGCC correspóndelle a través das súas correspondentes Servizos vinculados ao cumpri-

mento do PNCOCA, as seguintes funcións:
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A) Órganos centrais:

a) Servizo de Protección ao Consumidor: 

 Baixo a dependencia da Dirección e a coordinación da Xerencia existirá o Servizo de 

Protección ao Consumidor, ao que lle corresponderá realizar as funcións de planifica-

ción, coordinación, execución e control en relación coas seguintes materias:

 – A elaboración dos proxectos de disposicións necesarios para o desenvolvemento e 

actualización da lexislación xeral de defensa das persoas consumidoras e usuarias.

– A investigación dentro das súas competencias das denuncias por suposta infracción 

en materia de defensa das persoas consumidoras e usuarias, en coordinación coa 

Inspección de Consumo e, sen prexuízo das funcións desta, de acordo co disposto na 

súa normativa reguladora.

– A iniciación, instrución e tramitación dos expedientes sancionadores que correspon-

dan para corrixir as infraccións detectadas en materia de defensa das persoas con-

sumidoras e usuarias, sen prexuízo das competencias doutros órganos do instituto.

b)  Servizo de Vixilancia do Mercado e Seguridade dos Produtos: 

 Baixo a dependencia da Dirección e a coordinación da Xerencia existirá o Servizo de 

Vixilancia do Mercado e Seguridade dos Produtos, ao que lle corresponderá realizar as 

seguintes funcións:

— A coordinación e seguimento das actividades de vixilancia do mercado, no que res-

pecta aos produtos ou servizos destinados ás persoas consumidoras ou usuarias 

finais, e das medidas adoptadas para velar porque tales produtos cumpran os requi-

sitos legais establecidos pola lexislación e que non supoñan un risco para a segurida-

de das persoas consumidoras ou usuarias, sen prexuízo das atribucións que poidan 

corresponder a outros órganos da Administración autonómica de Galicia.

— A xestión do sistema de intercambio rápido de información sobre perigos derivados 

de produtos de uso ou consumo (rede de alerta de produtos non alimenticios), así 

como a coordinación e seguimento das actuacións levadas a cabo no ámbito da ma-

teria de seguridade dos produtos.

— A supervisión e seguimento das medidas administrativas para corrección dos mer-

cados, cando tales medidas afecten o ámbito territorial de máis dunha xefatura 

territorial.

— A advertencia e requirimento aos produtores e distribuidores, por medio da Inspec-

ción de Consumo, do cumprimento dous os seus deberes de producir e distribuír 

produtos seguros.

— A planificación, programación, coordinación e seguimento das actividades de ins-

pección dos establecementos, bens e servizos existente no mercado, para o cumpri-

mento da súa normativa reguladora e a protección dos dereitos e lexítimos intereses 
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das persoas consumidoras ou usuarias, en coordinación co Servizo de Protección ao 

Consumidor.

— Ordenar e coordinar as actuacións da Inspección de Consumo en cumprimento das 

súas funcións, ditando as instrucións xerais e particulares a tal fin.

— A iniciación, instrución e tramitación dos expedientes sancionadores que corres-

pondan para corrixir as infraccións detectadas en materia de defensa das persoas 

consumidoras ou usuarias no campo da seguridade dos produtos e aquelas mate-

rias derivadas da obstrución ou negativa a fornecer datos ou a facilitar as funcións 

inspectoras.

— A dirección e coordinación das actuacións do persoal da Inspección de Consumo 

adscrito ao servizo.

— Exercer cantas funcións encoméndelle a Xerencia do instituto.

B) Órganos territoriais:

B.1. Xefaturas territoriais do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

B.2. Servizos de consumo: Baixo a dependencia da Dirección e a coordinación da Xeren-

cia, en cada provincia existirá unha unidade administrativa coa categoría de servizo.

C) Outros órganos:

C.1. Laboratorio de Consumo de Galicia

C.2. Escola Galega de Consumo

D) Órganos adscritos:

D.1. Xunta Arbitral de Consumo de Galicia

D.2. Consello Galego de Consumidores e Usuarios

D.3. Comisión Galega da Competencia

E) A Comisión Galega da Competencia:

E.1. A Presidencia

E.2. O Pleno

E.3. Subdirección Xeral de Investigación
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1.5.1.1.C. Organigramas

1.5.1.1.C.1. Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 

SUBDIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

SUBDIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA

SUBDIRECCIÓN XERAL ECONÓMICA E DE DOTACIÓN DE MEDIOS

Servizo de Sanidade Animal

Servizo de Producións Gandeiras e Benestar Animal

Servizo de Seguridade Alimentaria nas Producións Gandeiras

Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia

Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia

Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario

Servizo de Industrialización e Comercialización

Servizo de Dotación de Medios

Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Servizo de Auditoria Interna na Cadea Alimentaria

Servizo de Control da Calidade Alimentaria

Servizo de Análise e Informes

Servizo de Sanidade e Produción Vexetal

Laboratorio de Sanidade Animal de Mabegondo

Laboratorio de Sanidade Animal de Salcedo

AUTORIDADES COMPETENTES
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1.5.1.1.C.2. Dirección Xeral de Saúde Pública

Servizo de Coordinación de Xestión

DIRECCIÓN 
XERAL  

DE SAÚDE 
PÚBLICA

Servizo de Epidemioloxía

Servizo de Control de Enfermidades Transmisibles

Servizo de Xestión de Procesos e Indicadores de Saúde Pública

SUBDIRECCIÓN XERAL DE INFORMACIÓN  
SOBRE SAÚDE E EPIDEMIOLOXÍA

Servizo de Seguridade Alimentaria

Servizo de Control e Auditorias

Servizo de Sanidade Ambiental

Servizo de Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Servizo de Protección Radiolóxica

SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROGRAMAS DE  
CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS PARA A SAÚDE

Servizo de Estilos de Vida Saudables e Educación para a Saúde

Servizo de Programas Poboacionais de Cribado

Servizo de Prevención de Condutas Adictivas

SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROGRAMAS DE FOMENTO  
DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES
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1.5.1.1.C.3. Consellería do Mar - Servizo de Inspección e Control dos Recursos de Gardacostas  
de Galicia

SUBDIRECCIÓN XERAL DE GARDACOSTAS

SERVIZO DE INSPECCIÓN E 
CONTROL DOS RECURSOS

VETERINARIOS DE 
INSPECCIÓN PESQUEIRA

5 oficinas, 23 V.I.P.

PLAN XERAL DE CONTROL 
OFICIAL DOS PRODUTOS 

PESQUEIROS NA 
PRODUCIÓN PRIMARIA

SERVIZO DE PROTECCIÓN 
DOS RECURSOS

INSPECTORES  
DE PESCA

9 bases operativas

Servizo de Busca, 
Salvamento Marítimo e Loita 

contra a Contaminación
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1.5.1.1.C.4. Consellería de Economia, Emprego e Industria

DIRECCIÓN DO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO  
E DA COMPETENCIA

XERENCIA

SERVIZO DE ASUNTOS XERAIS

SERVIZO DE PROTECCIÓN  
AO CONSUMIDOR

SERVIZO DE VIXILANCIA DO MERCADO  
E SEGURIDADE DOS PRODUTOS

SERVIZO DE INFORMACIÓN, 
COOPERACIÓN E FOMENTO
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1.5.1.2. Nivel provincial

1.5.1.2.A. Organización

1.5.1.2.A.1. Consellería do Medio Rural

Para o exercicio das súas competencias, a Consellería do Medio Rural organízase nas xefatu-

ras territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra que contan, para o cumprimento das 

súas funcións, con, entre outros, os seguintes servizos:

• Servizo de Explotacións Agrarias

• Servizo de Gandaría

• Servizo de Industrias e Calidade Agroalimentaria

1.5.1.2.A.2. Consellería de Sanidade

Para o exercicio das súas competencias, a Consellería de Sanidade organízase nas xefaturas 

territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra que contan, para o cumprimento das 

súas funcións, con, entre outros, o seguinte servizo:

• Servizo de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

1.5.1.2.A.3. Consellería do Mar

Para o exercicio das súas competencias administrativas e de xestión, a Consellería do Mar 

organízase nas xefaturas territoriais da Coruña, Lugo-Celeiro, e Pontevedra-Vigo que contan, 

para o cumprimento das súas funcións, con, entre outros, os seguintes servizos:

• Servizo de Acuicultura

• Servizo de Competitividade e Innovación Tecnolóxica

Reservando o control e inspección das actividades para a Subdirección Xeral de Gardacostas

1.5.1.2.A.4. Consellería de Economia, Emprego e Industria

A nivel provincial, o IGCC estruturase do seguinte xeito:

1.  Órganos territoriais: as xefaturas territoriais do Instituto Galego do Consumo e da 

Competencia.

 Baixo a dependencia da Dirección e a coordinación da Xerencia, e de acordo coa dis-

tribución territorial da Xunta de Galicia, existirán xefaturas territoriais do Instituto Ga-

lego do Consumo e da Competencia, sendo exercidas as súas funcións polos titulares 

das xefaturas territoriais da consellería de adscrición e sendo o seu ámbito territorial o 

destas últimas.

2.  Servizos de consumo.

 Baixo a dependencia da Dirección e a coordinación da Xerencia, en cada provincia existe 

unha unidade administrativa coa categoría de servizo.
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1.5.1.2.B. Asignación de tarefas e responsabilidades

1.5.1.2.B.1. Consellería do Medio Rural

Para o cumprimento do PNCOCA, os servizos das xefaturas territoriais vinculadas con el, 

teñen as seguinte funcións:

• Servizo de Explotacións Agrarias: exerce no respectivo ámbito territorial as funcións da 

Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura 

e Industrias Agroalimentarias, e tamén lle corresponde a coordinación das actuacións dos 

servizos agrarios da estrutura de área e comarcal.

• Servizo de Gandaría: exercer no respectivo ámbito territorial as funcións da Subdirección 

Xeral de Gandaría da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimenta-

rias, e tamén lle corresponde a coordinación das actuacións dos servizos técnicos veteri-

narios da estrutura de área e comarcal.

• Servizo de Industrias e Calidade Agroalimentaria, que exerce no respectivo ámbito te-

rritorial as funcións da Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, da 

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

1.5.1.2.B.2. Consellería de Sanidade

Para o cumprimento do PNCOCA, o servizo das xefaturas territoriais vinculadas co mesmo, 

teñen as seguinte funcións:

• Servizo de Control de Riscos Ambientais para a Saúde: exerce no respectivo ámbito terri-

torial a tramitación e supervisión do cumprimento das directrices en materia de control 

de riscos ambientais para a saúde, a vixilancia e control do cumprimento das disposicións 

ditadas en materia de seguridade alimentaria e sanidade ambiental e a execución das 

inspeccións nestas materias, a implantación de políticas de calidade nos servizos de ins-

pección, a proposta de incoación de expedientes sancionadores en materia de seguridade 

alimentaria, así como a tramitación dos expedientes administrativos de centros, estable-

cementos e servizos non sanitarios e a coordinación e emisión de informes e avaliación 

dos programas encomendados.

1.5.1.2.B.3. Consellería do Mar

Para o cumprimento dos plans asignados do PNCOCA, o Servizo de Inspección e Control dos 

Recursos ten deseñado un Plan anual. Este plan establece as directrices xerais que deberán 

seguir os Servizos Oficiais de Inspección Pesqueira nas súas actividades de control oficial. 

Máis concretamente persegue: 

• Manter un elevado nivel de protección da saúde humana e a seguridade alimentaria espe-

cialmente na produción primaria, operacións conexas e en xeral ao longo de toda a cadea 

alimentaria no ámbito das súas competencias. 
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• Protexer, conservar e rexenerar os recursos mariños e os seus ecosistemas, garantir unha 

explotación responsable, equilibrada e sostible dos recursos mariños, asegurando que a 

actividade extractiva sexa proporcional á capacidade de produción das especies mariñas, 

mellorar os procesos de comercialización e transformación dos produtos pesqueiros, así 

como fomentar o exercicio dun comercio responsable que garanta a calidade, rastrexabi-

lidade e identificación dos produtos. 

• Manter un nivel elevado de confianza, baseada en datos obxectivos, no sistema de control 

oficial da cadea alimentaria tanto por parte da cidadanía como por parte dos mercados 

local, autonómico, nacional e internacional. 

• Manter un nivel elevado de lealdade das transaccións comerciais e da defensa dos consu-

midores na cadea alimentaria e contribuír a manter a unidade de mercado. 

Os resultados das actividades de inspección e control desenvolvidas no caso de detectarse 

incumprimentos trasládanse á xefatura territorial provincial da Consellería do Mar corres-

pondente para o exercicio da potestade sancionadora oportuna, segundo establece a Lei 

11/2008, de pesca de Galicia no seu artigo 153.

1.5.1.2.B.4. Consellería de Economia, Emprego e Industria – IGCC

Para o cumprimento do PNCOCA, baixo a dependencia da Dirección e a coordinación da Xe-

rencia, en cada provincia existe o Servizo de Consumo que ten as seguintes funcións:

• A xestión de cantos asuntos en materia de consumo teñan atribuídas as xefaturas te-

rritoriais, asegurando o cumprimento dos obxectivos no seu correspondente ámbito 

territorial.

• A execución das medidas adoptadas pola Xerencia en materia de réxime interior, tramita-

ción administrativa, xestión de persoal, rexistro xeral e arquivos da delegación, informa-

ción ao público, elaboración das estatísticas no seu ámbito territorial en coordinación co 

Instituto Galego de Estatística e calquera outra que lle sexa encomendada pola Xerencia.

• A coordinación e seguimento das actividades de vixilancia do mercado no que respecta 

aos produtos e servizos destinados ás persoas consumidoras ou usuarias finais e das 

medidas emprendidas en velar por que tales produtos cumpran os requisitos legais esta-

blecidos pola lexislación e non supoñan un risco para a seguridade das persoas consumi-

doras ou usuarias, no ámbito do seu territorio, e sen prexuízo das atribucións que poidan 

corresponder a outros órganos da Administración autonómica de Galicia.

• A supervisión e seguimento das medidas administrativas para a corrección dos mercados 

no seu ámbito territorial.

• A dirección e coordinación das actuacións do persoal e da Inspección de Consumo adscri-

tos ao servizo, de acordo coas directrices do Servizo de Vixilancia do Mercado e Seguri-

dade dos Produtos.
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• A advertencia e requirimento aos produtores e distribuidores por medio da Inspección de 

Consumo do cumprimento dos seus deberes de producir e distribuír produtos seguros.

• A execución das medidas adoptadas pola Dirección e a Xerencia do instituto e a persoa 

titular da xefatura territorial.

• A mediación, cando cumpra, así como a iniciación, instrución e tramitación dos expe-

dientes sancionadores que correspondan para corrixir as infraccións detectadas en ma-

teria de defensa das persoas consumidoras ou usuarias, no seu ámbito territorial de 

competencia.

1.5.1.2.C. Organigramas

1.5.1.2.C.1. Consellería do Medio Rural

XEFATURAS TERRITORIAIS DA CORUÑA, LUGO,  
OURENSE E PONTEVEDRA 

SERVIZO DE 
EXPLOTACIÓNS 

AGRARIAS

SERVIZO DE 
GANDARÍA

SERVIZO DE INDUSTRIAS 
E CALIDADE 

AGROALIMENTARIA

1.5.1.2.C.2. Consellería de Sanidade

XEFATURAS TERRITORIAIS

SERVIZO DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS

ZONAS VETERINARIAS

COMARCAS MATADOIROS LONXAS
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1.5.1.2.C.3. Consellería do Mar

XEFATURA TERRITORIAL

Servizo de Recursos 
Mariños

Sección de Coordinación
Técnica

Servizo de Competitividade e
Innovación Tecnolóxica

Sección de Formación Pesqueira  
e Investigación

1.5.1.2.C.4. Consellería de Economia, Emprego e Industria – IGCC

XEFATURAS TERRITORIAIS DA CORUÑA, LUGO, OURENSE E PONTEVEDRA 

OFICINA DE CONSUMO DE FERROLSERVIZO DE CONSUMO DA CORUÑA

SERVIZO DE CONSUMO DE LUGO

SERVIZO DE CONSUMO DE OURENSE

OFICINA DE CONSUMO DE VIGOSERVIZO DE CONSUMO DE PONTEVEDRA
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1.5.1.3. Nivel local

1.5.1.3.A. Organización

1.5.1.3.A.1. Consellería do Medio Rural

Tal e como se indica no artigo 19 do Decreto 46/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece 

a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Mar, e do Fondo Galego de Garantía 

Agraria, a estrutura local da Consellería do Medio Rural está representada polas Oficinas 

Agrarias Comarcais (OAC), integradas na estrutura territorial da consellería a través das 

respectivas xefaturas territoriais, dependen organicamente do xefe ou xefa territorial e te-

ñen como función, entre outras, a execución, no seu ámbito territorial, das actuacións da 

consellería en materia agraria.

Por este motivo, a súa dotación depende das necesidades existentes en cada comarca, exis-

tindo OAC nas que unicamente se prestan servizos agrícolas, desenvolvidos por enxeñeiros 

agrónomos e enxeñeiros técnicos agrícolas, e OAC nas que unicamente se prestan servizos 

gandeiros, desenvolvidos por Veterinarios, aínda que o modelo mais frecuente é o das OAC 

nas que se prestan todo tipo de servizos agrarios, coa presenza tanto de enxeñeiros agróno-

mos e enxeñeiros técnicos agrícolas, como de veterinarios.

1. Sección agraria

As oficinas agrarias comarcais, no que corresponde á súa sección agraria, teñen como fun-

cións a execución, no seu ámbito territorial, das actuacións da consellería en materia agraria, 

así como a de prestar apoio técnico e administrativo aos organismos e entes adscritos a ela.

Todas as oficinas están agrupadas en áreas, dirixidas por un xefe de área encargado da 

coordinación e distribución dos traballos nas oficinas e coordinadas polo servizo territorial 

de explotacións agrarias. 

Conforme a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Mar, o seu funcionamento 

e as súas función son as seguintes:

Nas xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, ao Servizo de Explotacións 

Agrarias correspóndelle a coordinación das actuacións dos servizos agrarios da estrutura de 

área e comarcal. E en colaboración coas oficinas agrarias comarcais participan na divulga-

ción dos resultados experimentais e na adopción das innovacións tecnolóxicas, estudando e 

indagando nas necesidades e inquedanzas do sector co obxecto de promover a investigación 

nas materias que este demande, asumindo as funcións de asesoramento ao sector.

2. Sección gandeira

A función dos servizos veterinarios oficiais é a de desenvolver a totalidade dos plans de con-

trois establecidos como obrigatorios no Plan nacional de control da cadea alimentaria, así 

como as actuacións rutineiras dos restantes programas sanitarios (agás o Programa nacio-

nal de erradicación da tuberculose bovina, o programa nacional de erradicación de brucelose 
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bovina, o Programa nacional de erradicación da brucelose ovina e cabrúa, e o Programa 

nacional de vixilancia da leucose enzoótica bovina e da peripneumonía contaxiosa bovina, o 

que tradicionalmente se denominou as “Campañas de saneamento”, desenvoltos mediante 

unha encomenda coa empresa Tragsatec).

1.5.1.3.A.2. Consellería de Sanidade

A estrutura a nivel local da Consellería de Sanidade está representada polas zonas e comar-

cas veterinarias, integradas na estrutura territorial da consellería a través das xefaturas 

territoriais, e que dependen organicamente do xefe ou xefa territorial.

As zonas veterinarias, teñen como función a planificación e a execución, no seu ámbito terri-

torial, das actividades de control oficial relacionadas coa seguridade alimentaria.

Así mesmo, existen dependencias dos servizos veterinarios en todos os matadoiros de Gali-

cia e nas lonxas da Coruña, Ribeira, Burela, Viveiro, Vigo e Marin. 

1.5.1.3.A.3. Consellería do Mar

A atención local da Consellería do Mar, entendendo a atención nos puntos nos que se 

desenvolvan actividades pesqueiras, realízana os servizos de inspección da consellería 

xunto as xefaturas territoriais (tres: Lugo-Celeiro, A Coruña e Pontevedra-Vigo), e as  

xefaturas comarcais (4, dependentes desas xefaturas territoriais provinciais), e coa cola-

boración das asociacións e organizacións de produtores e outras institucións.

1.5.1.3.A.4. Consellería de Economia, Emprego e Industria – IGCC

A estrutura a nivel local do IGCC está formada polos servizos de Consumo da Coruña, Lugo, 

Ourense e Pontevedra, así como polas unidades de Consumo de Ferrol e Vigo.

1.5.1.3.B. Asignación de tarefas e responsabilidades

1.5.1.3.B.1. Consellería do Medio Rural

As funcións das oficinas agrarias comarcais son a execución, no seu ámbito territorial, das 

actuacións da consellería en materia agraria, así como a de prestar apoio técnico e adminis-

trativo aos organismos e entes adscritos a ela.

1.5.1.3.B.2. Consellería de Sanidade

As funcións do persoal que traballa nas zonas ou comarcas veterinarias, no seu ámbito terri-

torial, atópanse recollidas no Decreto 200/1991 de reestruturación dos servizos veterinarios 

oficiais (DOG do 21 de xuño de 1991).

1.5.1.3.B.3. Consellería do Mar

Na Consellería do Mar as funcións destas delegacións comarcais coma as das xefaturas 

territoriais, son a execución, no seu ámbito territorial, das actuacións da consellería en 

materia das materias de apoio técnico e administrativo, e atender as necesidades de so-

porte material e abastecemento que os corpos de inspección e control establecidos na súa 

demarcación precisen.
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1.5.1.3.B.4. Consellería de Economia, Emprego E Industria – IGCC

As funcións destas unidades son as enumeradas no apartado 1.5.1.2.B.4 para os servizos 

de consumo.

1.5.1.3.C. Organigramas

1.5.1.3.C.1. Consellería do Medio Rural

Xefatura Territorial da Coruña

Área Comarca / OAC

Arzúa

Ordes 

Arzúa

Melide

Carballo

Carballo

Baio 

Corcubión

Cambre

Betanzos-Ferrol

Ferrol

Betanzos

Teixeiro

Pontes de García Rodríguez, As

Pontedeume

Ortigueira

Cedeira

Noia

Santiago de Compostela 

Noia 

Padrón

Ribeira

Santa Comba 

Negreira
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Xefatura Territorial da Lugo

Área Comarca / OAC

Lugo

Lugo

Friol

Castroverde

Monterroso

Sarria

Becerreá
Becerreá

A Fonsagrada

Mondoñedo

Mondoñedo

Foz

Viveiro

Ribadeo

Monforte

Monforte

Chantada

Quiroga

Vilalba

Vilalba

Guitiriz

Meira

Castro de Ribeiras de Lea 

Xefatura Territorial de Ourense

Área Comarca / OAC

Ourense

Ourense

Baixa Limia (Bande)

O Carballiño

Terra de Celanova (Celanova)

O Ribeiro (Ribadavia)

O Barco de Valdeorras – 
A Pobra de Trives

Valdeorras (O Barco)

Valdeorras (A Rúa)

Terra de Trives (A Pobra de Trives) 

Terra de Caldelas (Castro Caldelas) 

Maceda

Verín
Ourense

Verín

Allariz

A Gudiña 

Viana do Bolo 

A Limia (Xinzo de Limia) 

Ourense
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Xefatura Territorial de Pontevedra

Área Comarca / OAC

 Lalín

Deza (Lalín)

Deza (Silleda)

Forcarei

Deza (Vila de Cruces)

Tabeirós - Terra de Montes (A Estrada) 

 O Porriño

Vigo - Baixo Miño (O Porriño)

Redondela

A Paradanta (A Cañiza) 

O Condado (Ponteareas)

Tui

O Rosal

Vilagarcía de Arousa - 
Pontevedra 

Vilagarcía de Arousa 

Pontevedra 

Caldas de Reis 

Ponte Caldelas

Cangas 
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1.5.1.3.C.2. Consellería de Sanidade

Xefatura Territorial
Zona veterinaria de Saúde 
Pública

Comarca veterinaria

A Coruña

A Coruña
A Coruña

Betanzos

Carballo

Santiago

Santiago

Ordes

Arzúa

Melide

Ferrol
Ferrol

Ortigueira

Noia

Noia

Boiro

Ribeira

Vimianzo

Lugo

Lugo

Lugo

Sarria

Vilalba

Becerreá

Meira

A Fonsagrada

Cervo-Burela

Burela

Mondoñedo

Ribadeo

Viveiro

Monforte
Monforte

Chantada

Quiroga

Ourense

Ourense

Ourense

O Carballiño

Celanova

Ribadavia

Verín
Verín

Xinzo de Limia

O Barco de Valdeorras
O Barco

A Pobra de Trives

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Sanxenxo

Cangas

Marín

Vigo
Vigo

Redondela

Lalín
Lalín

A Estrada

O Porriño

Porriño

Tui

Ponteareas

A Cañiza

Val Miñor
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1.5.1.3.C.3. Consellería do Mar

 Explicación nos puntos 1.5.1.3.A.3. e 1.5.1.3.B.3.

VETERINARIOS  
DE INSPECCIÓN

PESQUEIRA

5 OFICINAS, 23 V.I.P.

INSPECTORES  
DE PESCA

9 BASES OPERATIVAS

1.5.1.3.C.4. Consellería de Economia, Emprego e Industria – IGCC

Xefatura Territorial Servizo de Consumo Oficina de Consumo

A Coruña A Coruña Ferrol

Lugo Lugo

Ourense Ourense

Pontevedra Pontevedra Vigo
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1.5.2. RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos cos que se conta para a realización do plan, pódense atopar pormenorizados no Anexo I.

1.5.3. RECURSOS MATERIAIS

1.5.3.1. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

• Sistemas informáticos para a xestión da información.

• Procedementos de control documentados e listas de comprobación.

• Vehículos oficiais.

• Equipos de protección individual (fundas e calzas desbotables) e roupa de campo (botas, ano-

raks, etc.).

• Material de mostraxe: botes, actas e precintos, así como as neveiras necesarias para a conservación 

das mostras.

1.5.3.2. CONSELLERÍA DE SANIDADE

• Sistemas informáticos para a xestión da información.

• Procedementos de control oficial documentados.

• Listas de comprobación dos requisitos normativos e guías para a súa correcta interpretación.

• Medios materiais para levar a cabo as actividades de control oficial (vehículos, equipos de oficina, 

telefonía móbil).

• Equipos de protección individual e roupa de campo (botas, anoraks, etc.).

• Equipos de medida calibrados.

1.5.3.3. CONSELLERÍA DO MAR

• 4 vehículos en servizos centrais e 5 nas xefaturas territoriais.

• Ordenadores para cada veterinario inspector. 

• Actas de inspección.

• Vestimenta completa para cada inspector, anorak de inverno, de verano, mono de traballo, chalecos, 

calzado, calcetíns.

• Identificacións. 

• Teléfonos móbiles. 

• Dúas cámaras fotográficas.

• 20 calibres de medición.

• Neveiras para mostras.

• Precintos.
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1.5.3.4. CONSELLERÍA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA – IGCC

Os medios económicos atópanse cubertos coa dotación orzamentaria para cada exercicio. Ditas parti-

das económicas son axeitadas para que as autoridades de consumo leven a cabo o control oficial. 

Nesta liña, garantirase a disposición dos medios materiais mínimos necesarios para a execución dos 

controles oficiais, tales como:

• 11 vehículos oficiais.

• Material para a toma de mostras: bolsas, actas, precintos, maletas con rodas así como neveiras por-

tátiles necesarias para o transporte das mostras.

• Ordenadores: que forman parte da dotación informática da Xunta de Galicia.

• Servizo de teléfono fixo mais móbil e fax.

• Material de oficina.

• Aplicación informática propia: SIGLO. 

Respecto ao equipamento tecnolóxico, todas as oficinas dispoñen de ordenadores conectados en rede. 

Sinalar que os inspectores non dispoñen de portátiles persoais nin de tablet PC e as actas das inspec-

cións realízanse de forma manual.

1.5.4. CRITERIOS OPERATIVOS

• Controis efectivos en todas as etapas de produción, transformación e distribución de animais, alimentos, pensos e 

plantas; así como no uso dos pensos.

• Ausencia de todo conflito de interese que poida afectar á obxectividade e independencia dos controis.

• Persoal contratado que leva a cabo os controles oficiais con independencia e responsabilidade.

• Capacidade de ensaio adecuada en laboratorio, así como persoal suficiente e debidamente cualificado.

• Instalacións e equipos adecuados para que o persoal poida desenvolver os controis de xeito eficaz e efectivo.

• Capacidade xurídica adecuada.

• Plans de emerxencia.

• Aseguramento da obriga por parte dos explotadores de empresas alimentarias e de pensos, de someterse ás inspec-

cións e a asistir ao persoal inspector.

• Calidade e coherencia dos controis.
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1.5.5. ORGANISMOS DE CONTROL 

No relativo á delegación de tarefas de control oficial, existe esta delegación en dous programas:

• Programa de control oficial da calidade diferenciada vinculada a unha orixe xeográfica e especialidades tradicionais 

garantidas, antes da comercialización.

 Neste programa existe unha delegación das tarefas de comprobación do cumprimento dos pregos de condicións e da 

certificación do produto de acordo co seguinte:

• IXP Ternera Gallega: delegación no Consello Regulador da IXP Ternera Gallega.

• IXP Pataca de Galicia: delegación no Consello Regulador da IXP Pataca de Galicia.

• IXP Mel de Galicia: delegación no Consello Regulador da IXP Mel de Galicia.

• DOP Mexillón de Galicia: delegación no organismo de certficación Bureau Veritas Certification, SA (esta delega-

ción está realizada pola Consellería do Mar, autoridade competente en razón á natureza do produto).

• Marca “pescadeRías ¿de onde se non?”, Orde do 7 de febrero de 2008 pola que se crea e regula o uso da marca 

«pescadeRías, ¿de onde se non?».

• ETG Jamón Serrano: delegación nos seguintes organismos de certificación: 

– AENOR; 

– CERTICAR, SL; 

– OCA, Instituto de Certificación, SLU; 

– CERTIFOOD, SL

Os diferentes consellos reguladores e os organismos privados de certificación citados están acreditados por ENAC con-

forme a norma UNE-EN-ISO 17065, e a súa actividade está supervisada polo Instituto Galego da Calidade Alimentaria 

(Ingacal).

Para as restantes DOP e IXP o control oficial do cumprimento dos correspondentes pregos de condicións realízao o 

Instituto Galego da Calidade Alimentaria.

• Programa de control oficial da produción ecolóxica

 Neste programa existe unha delegación das tarefas de comprobación do cumprimento dos pregos de condicións e 

da certificación do produto no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) que, de acordo coa 

normativa europea reguladora da materia e a Orde do 3 de abril de 2009 pola que se aproba o regulamento de fun-

cionamento do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, é a única autoridade de control da produción 

ecolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

 O CRAEGA está acreditado por ENAC conforme a norma UNE-EN-ISO 17065, e a súa actividade está supervisada polo 

Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal).
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1.6.1. LABORATORIOS NACIONAIS

Nos seguintes laboratorios, situados fóra da Comunidade Autónoma, realízanse determinacións analíticas para o con-

trol oficial dentro do presente plan, ben como laboratorios de referencia, ou como laboratorios auxiliares:

• Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid, dependente do MAPAMA.

• Laboratorio Agroalimentario de Santander, dependente do MAPAMA.

• Laboratorio Central de Sanidade Animal de Algete (Madrid), dependente do MAPAMA.

• Laboratorio Central de Sanidade Animal de Santa Fe (Granada), dependente do MAPAMA.

• Unidad de Protección de Cultivos do Departamento de Produción Vexetal (programa de sanidade vexetal), dependen-

te da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos, da Universidade Politécnica de Madrid.

• Laboratorio de Nematoloxía do Departamento de Biodiversidade e Bioloxía Evolutiva (programa de sanidade vexe-

tal), dependente do Museo Nacional de Ciencias Naturais (Madrid).

• Grupo de Investigación en Fungos Fitopatóxenos (programa de sanidade vexetal), dependente do Instituto Agrofores-

tal Mediterráneo Universidad Politécnica de Valencia.

• Laboratorio de Bacterioloxía do Centro de Protección Vexetal e Biotecnoloxía (programa de sanidade vexetal), de-

pendente do Instituto Valenciano de Investigacións Agrarias.

• Laboratorio de Viroloxía e Inmunoloxía do Centro de Protección Vexetal e Biotecnoloxía (programa de sanidade 

vexetal), dependente do Instituto Valenciano de Investigacións Agrarias.

• Grupo de Viroloxía e Inmunoloxía (programa de sanidade vexetal), dependente do Instituto Agroforestal Mediterrá-

neo Universidade Politécnica de Valencia.

• Laboratorio Agroalimentario (Barcelona), dependente do Departamento de Agricultura, Alimentación e Acción Rural, 

da Generalitat de Catalunya.

• Centro Nacional de Alimentación dependente da Aecosan, Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

• Rede RELSA de Laboratorios de Seguridade Alimentaria xestionada polo Centro Nacional de Alimentación.

LABORATORIOS OFICIAIS
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1.6.2. LABORATORIOS DE GALICIA

Son os laboratorios designados para o control oficial dentro do presente plan. 

No Anexo I, detállanse as súas principais liñas de traballo:

• Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (LASAPAGA).

– Programa de control oficial da alimentación animal.

– Programa de control oficial da hixiene nas explotacións gandeiras.

– Programa de control oficial da produción ecolóxica.

• Laboratorio de Saúde Pública de Galicia.

– Bloque de programas de control de riscos biolóxicos e químicos.

• CIMA: Centro de Investigacións Mariñas.

– Programa de control oficial da hixiene nas explotacións gandeiras.

• INTECMAR: Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.

– Programa de control oficial de hixiene na produción primaria da pesca extractiva.

– Programa de control oficial de hixiene na produción primaria da acuicultura.

– Programa de control oficial da hixiene nas explotacións gandeiras.

• Laboratorio da Estación Fitopatolóxica del Areeiro. 

– Programa de control oficial de sanidade vexetal.

• Laboratorio Agrario y Fitopatolóxico de Galicia.

– Programa de control oficial de sanidade vexetal.

– Programa de control oficial da produción ecolóxica.

– Programa de control oficial da calidade alimentaria.

• SAI. Servizos de Apoio á Investigación da Universidade de A Coruña.

– Programa de control oficial da alimentación animal.

• ANFACO-CECOPESCA.
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1.7.1. ENTRE AS DISTINTAS CONSELLERÍAS CON COMPETENCIAS NA CADEA 
ALIMENTARIA E DEFENSA DOS CONSUMIDORES

A Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria, creada polo Decreto 139/2014, do 23 de outubro, polo que 

se crea e regula a Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria, é o instrumento para garantir a interven-

ción, en todas as fases da cadea alimentaria, dos dispositivos de control oficial necesarios e impulsar a participación 

e coordinación de todos os órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma involucrados na garantía do 

cumprimento da normativa alimentaria, incluíndo a información ás persoas consumidoras de acordo coa protección 

dos seus dereitos básicos. 

Na dita Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria están representadas as consellerías competentes en ma-

teria de control oficial da cadea alimentaria, tanto no eido da produción primaria como no das fases posteriores a esta. 

Polo tanto, forman parte da Mesa as consellerías con competencias en materia de agricultura e gandaría; de pesca, 

acuicultura e marisqueo; de sanidade e de xestión dos subprodutos da cadea alimentaria. Tamén estará representada a 

consellería que teña a competencia en materia de defensa das persoas consumidoras e usuarias.

1.7.2. COORDINACIÓN COS CORPOS E FORZAS DE SEGURIDADE 

Mantense colaboracións con todos os corpos de seguridade do Estado, coa Policía Autonómica de Galicia e coa Garda 

Civil e o SEPRONA, para as investigacións que desenvolven neste ámbito territorial da comunidade autónoma, relacio-

nadas coas competencias que teñen asumidas, principalmente actividades ilegais que poidan ter repercusión ou risco 

de Saúde Pública

1.7.3. COORDINACIÓN COA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

A Consellería do Medio Rural participa en reunións e mesas de coordinación organizadas polo Ministerio de Agri-

cultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) que teñen como obxectivo establecer criterios únicos a 

nivel nacional e acordos entre as distintas comunidades autónomas. Entre outras estarían a Mesa de Coordinación 

da Calidade Alimentaria, a Mesa de Coordinación da Calidade Diferenciada ou a Mesa de Coordinación de Agricul-

tura Ecolóxica.

COORDINACIÓN E COOPERACIÓN
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Para conseguir unha aplicación uniforme do Regulamento (CE) 882/2004 e que os diferentes sistemas de control fun-

cionen dunha forma homoxénea, existen órganos de coordinación interterritoriais e intersectoriais, cuxa finalidade é 

coordinar as actividades dá Aecosan e as DGSP-CCAA. 

Nestes órganos apróbanse procedementos, programas de control, guías e criterios homoxéneos de interpretación 

normativa. 

Os principais órganos de coordinación existentes na Aecosan para tratamento de temas relacionados coa seguridade 

alimentaria son:

CONSELLO DE DIRECCIÓN. É o órgano reitor da axencia, con representantes das CCAA e os Ministerios de Sanidade, 

Servizos Sociais e Igualdade, Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Fomento e de Economía e Competitividade. 

Tamén hai representantes dos municipios e provincias, dos consumidores e usuarios e das organizacións económicas 

máis representativas dos sectores agroalimentarios.

COMISIÓN INSTITUCIONAL. Con representantes de todas as CCAA a nivel de directores xerais, exerce funcións de coor-

dinación interterritorial e interdepartamental. Tamén están representados os Ministerios de Sanidade, Servizos Sociais 

e Igualdade, Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e Economía e Competitividade, así como as entidades locais.

CONSELLO CONSULTIVO. É o órgano de participación activa de a sociedade. Ten representantes das organizacións 

económicas, sociais e colexiais máis representativas nos asuntos relacionados con a seguridade alimentaria e nutrición. 

FORO DE DISCUSIÓN TÉCNICA. Con técnicos representantes de todas as CCAA. Neste foro debátense e emanan as 

propostas de acordos e procedementos para a súa aprobación en instancias superiores. 

GRUPOS DE TRABALLO ESPECÍFICOS PARA TEMAS CONCRETOS. Créanse en a Comisión Institucional a proposta de o 

Foro de Discusión Técnica.

Desde a Consellería do Mar particípase a nivel nacional no grupo de coordinación de los Programas Nacionales de Con-

trol Oficial de Higiene de la Pesca Extractiva y de la Acuicultura.
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A formación do persoal da Consellería do Medio Rural é continua, manténdose actualizado en relación cos cambios 

normativos, e a correspondente adaptación dos protocolos de inspección. Naqueles casos nos que se detecta a nece-

sidade dunha actualización máis profunda, recórrese a cursos de formación organizados pola EGAP (Escola Galega de 

Administración Pública).

A formación do persoal da Consellería de Sanidade é continua, detectándose as necesidades ben polos resultados das 

actividades de control oficial, ben por demanda do propio persoal; manténdose actualizado en relación cos cambios 

normativos, e a correspondente adaptación das ferramentas de inspección dispoñibles no momento. Asemade, recibe 

formación relativa ao sistema de calidade e sobre o proceso de auditoría interna do sistema de calidade. Estas accións 

formativas desenvólvense en colaboración coa Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).

En relación coa Consellería do Mar, a formación tanto de actualización do persoal como de incorporación do novo per-

soal é interna pola propia xefatura do servizo, non dispón de orzamento para formación. Excepcionalmente solicitáronse 

os servizos de formación da EGAP e subvencións de cursos alleos ao corpo de veterinarios de inspección pesqueira.

As actividades formativas no IGCC realízanse a través das seguintes vías: Escola Galega de Consumo (EGC) e a Escola 

Galega de Administracións Publicas (EGAP). Ademais, participará nas actividades formativas realizadas pola Consellería 

de Medio Rural e a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).

A Escola Galega de Consumo é un órgano propio do IGCC creouse como un instrumento para coordinar as actividades 

de educación e formación no eido do consumo, coa finalidade de impulsar e desenvolver a educación e a formación 

das persoas consumidoras galegas a través da realización de cursos, obradoiros, conferencias, publicacións e estudos.

A través das distintas programacións, a Escola Galega de Consumo canaliza as actividades de formación e educación 

neste ámbito, que promove a Xunta de Galicia tanto na educación formal como non formal, dando resposta á planifica-

ción estratéxica establecida en cada momento, atendendo tamén ás demandas/necesidades do servizo de inspección 

no contexto da propia evolución do mercado.

As actividades formativas programadas pola EGC para o ano 2017 relativas os produtos alimentarios son as seguintes: 

• A contratación con consumidores no dereito da UE.

• Actuacións administrativas en materia de protección e defensa das persoas consumidoras.

• A rastrexabilidade dos produtos alimentarios.

As actividades formativas dos demais organismos aínda non se coñecen.

FORMACIÓN
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Rede de Alerta Alimentaria

A xestión da rede de alerta alimentaria efectúase a nivel nacional a través do Sistema Coordinado de Intercambio Rá-

pido de Información (SCIRI). 

Dentro deste sistema, a Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (Aecosan) constitúese como 

punto de contacto tanto do sistema de Rede de alerta Alimentaria Comunitaria (RASFF), como de contacto centraliza-

dor e coordinador do SCIRI e doutros sistemas de alerta internacionais como INFOSAN.

SCIRI é un sistema deseñado en forma de rede, que permite manter unha constante vixilancia fronte a calquera risco o 

incidencia que, relacionado cos alimentos, poida afectar á saúde dos consumidores.

No SCIRI Galicia participa a través da Dirección Xeral de Saúde Pública na xestión das redes de alerta nas que están 

implicadas as empresa ou alimentos producidos nesta Comunidade Autónoma.

Sistema de xestión de crises alimentarias

A Decisión (2004/478/CE), do 29 de abril de 2004, relativa á adopción dun plan xeral de xestión de crise no ámbito dos 

alimentos e dos pensos desenvolve no seu anexo o plan xeral para a xestión de crise. A nivel nacional, disponse dun 

procedemento específico para a xestión de situacións de emerxencia denominado: “Procedemento de xestión de crise 

alimentaria”.

A Consellería do Mar, por medio do Servizo de Inspección e Control dos Recursos, participa colaborando cos servizos 

competentes de saúde pública, na investigación, e toma de medidas sobre os incidentes e alertas alimentarias no ámbito 

da hixiene e seguridade alimentaria na produción primaria e operacións conexas.

PLANS DE EMERXENCIA PARA A XESTIÓN  
DE CRISES



72 XUNTA DE GALICIA Plan de control da cadea alimentaria en Galicia

1.10



73XUNTA DE GALICIA Plan de control da cadea alimentaria en Galicia

1.10.1 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E CONSELLERÍA DO MAR

No ámbito dos controis oficiais competencia da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, 

e dependendo directamente da mesma para garantir a súa independencia sobre as unidades que se deberán auditar, o 

Servizo de Auditoría Interna na cadea Alimentaria é quen exerce as funcións previstas no artigo 4.6 do Regulamento 

(CE) 882/2004. (Os controis oficiais no eido da sanidade vexetal nos son auditables no marco do R 882)

Dende o ano 2010 existen acordos interinstitucionais para que sexa este mesmo servizo quen audite os plans de controis 

oficiais competencia da Consellería do Mar.

O Servizo de Auditoría Interna na cadea Alimentaria traballa segundo as normas internacionais de auditoría interna, 

e segundo o Estatuto e Manual de auditoría interna aprobado pola súa dirección xeral. Elabora plans quinquenais que 

cubran todos os ámbitos do PNCOCA, e que se concretan despois en plans anuais. O seu manual contempla as directri-

ces da Comisión para a execución das auditorías do R(CE) nº 882/2004, reflectidas na Decisión 2006/677/CE O traballo 

deste servizo e sometido ó menos unha vez en cada ciclo quinquenal a un exame independente.

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS:

As datas previstas para a realización destas auditorías, son as seguintes:

Consellería do Medio Rural

• Programa nacional de control oficial da alimentación animal: 2018.

• Programa nacional de control oficial da calidade alimentaria: 2017.

• Programa nacional de control oficial da calidade diferenciada vinculada a unha orixe xeográfica e especialidades 

tradicionais garantidas antes da súa comercialización: 2018.

• Programa nacional de control oficial da distribución, prescrición e dispensación dos medicamentos veterinarios: 2019.

• Programa nacional de control oficial da hixiene da produción primaria agrícola e do uso de produtos fitosanitarios: 

2020.

• Programa nacional de control oficial da hixiene nas explotacións gandeiras: 2017.

• Programa nacional de control oficial da produción ecolóxica: 2019.

• Programa nacional de control oficial do benestar animal nas explotacións gandeiras e transporte de animais: 2016.

SISTEMA DE AUDITORÍA DO PLAN
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• Programa nacional de control oficial de subprodutos de orixe animal non destinados a consumo humano en estable-

cementos e transporte SANDACH 2020.

Consellería do Mar

• Programa nacional de control oficial de hixiene na produción primaria da acuicultura: 2016.

• Programa nacional de control oficial de hixiene na produción primaria da pesca extractiva: 2018.

1.10.2 CONSELLERÍA DE SANIDADE

No ámbito dos controis oficiais competencia da Dirección Xeral de Saúde Pública, o Servizo de Control e Auditorías é 

quen exerce as funcións previstas no artigo 4.6 do Regulamento (CE) 882/2004. 

No ano 2012 a Dirección Xeral publicou o Manual de calidade do control sanitario oficial baseado na norma UNE-EN ISO 

17025. Deste manual colgan toda a documentación relativa ás actividades de control oficial, dende a elaboración da 

documentación ata o procedemento máis específico. Entre estes procedementos atópanse os de auditorías internas e 

de supervisión do control oficial.

Así dáse cumprimento as obrigas previstas no artigo 4.6 do Regulamento (CE) 882/2004 sobre os controis oficiais 

efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa 

sobre saúde animal e benestar dos animais.

O Servizo de Control e Auditorías traballa segundo o procedemento xeral PX 09: Programa de auditorías internas, 

elabora plans quinquenais que cubran todos os ámbitos do PNCOCA, e que se concretan despois en plans anuais. O 

procedemento recolle as directrices da Comisión para a execución das auditorías do R(CE) nº 882/2004, reflectidas na 

Decisión 2006/677/CE.

A realización das auditorías internas baséanse na ISO 19011 Directrices para a auditoría dos sistemas de xestión e tóma-

se como orientación os documentos marco tanto da Aecosan como da red NAS (red de Sistemas Nacionais de Auditoría 

con auditores procedentes de autoridades competentes europeas).

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS:

Para o ciclo 2016-2020 realizouse unha programación segundo risco de todo o universo de auditoría, de todas as áreas 

relevantes para a AC. Este universo de auditoría contén tanto aspectos horizontais ou de sistema como aspectos espe-

cíficos ou de programa.

Os aspectos horizontais do sistema son:

1.  Autoridades competentes.

2.  Organización do control oficial.

3.  Sistema documental/Xestión da información.

4.  Adopción de medidas ante incumprimentos dos operadores económicos.

5.  Xestión alertas e plans de emerxencia.

6.  Autorizacións, rexistros e notificacións.
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7.  Comercio exterior (TRACES)

8.  Revisión do sistema

E os aspectos específicos en seguridade alimentaria son: 

Programas de Control Oficial PNCOCA

• P1. Programa de control xeral dos establecementos alimentarios 

• P2. Programa de control dos autocontrois na industria alimentaria 

• P3. Programa de control de benestar animal en matadoiro

• P4. Programa control diario de matadoiros

• P5. Programa de control sobre información xeral en alimentos

• P6. Programa de control de ingredientes tecnolóxicos en alimentos 

• P7. Programa de control de alimentos irradiados 

• P8. Programa de control de alérxenos e substancias presentes nos alimentos que provocan intolerancias 

• P9. Programa de control de alimentos biotecnolóxicos (OMX)

• P10. Programa de control de complementos alimenticios

• P11. Programa de control sobre criterios microbiolóxicos de seguridade alimentaria

• P12. Programa de control de anisakis

• P13. Programa de control de micotoxinas

• P14. Programa de control de biotoxinas marinas

• P15. Programa de control de contaminantes abióticos 

• P16. Programa de control de materiais en contacto con alimentos 

• P17. Programa de control de residuos de praguicidas 

• P18. Programa de control de residuos de medicamentos veterinarios 
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Calendario

SUBASPECTOS TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020

1.1 Estrutura e organización 12 X

1.2 Recursos humanos e materiais 26 X

1.3 Instrumentos de coordinación e cooperación 12 X

1.4 Delegación de tarefas en órganos de control 8 X

1.5 Aplicación de medidas de flexibilidade 12 X

1.6 Formación do persoal 16 X

1.7 Transparencia e confidencialidade 8 X

1.8 Designación de laboratorios de control oficial 8 X

2.1 Categorización dos establecementos alimentarios (ou non) por riscos 13 X

2.2 Organización e xestión dos controis oficias baseados en inspección e auditorias 13 X

2.3 Organización dos controis de toma de mostras (e análises de alimentos) 4 X

2.4 Mantemento e calibración de equipos de medida 4 X

2.5 Financiación dos controis oficiais (xestión de taxas) 8 X

3.1 Control, elaboración e adecuación da documentación 8 X

3.2 Lexislación (da cadea alimentaria) de carácter nacional e autonómica. Difusión e 
acceso

8 X

3.3 Soportes informáticos ao control oficial 12 X

4.1 Adopción e seguimento de medidas ante incumprimentos 22 X

4.2 Xestión de procedementos administrativos: sancións 17 X

4.3 Xestión de procedementos administrativos: suspensións de actividade 16 X

4.4 Xestión de procedementos administrativos: intervencións cautelares (alimentos) 16 X

4.5 Xestión de actuacións ante inhibicións doutras CCAA 12 X

4.6 Actuacións ante denuncias 8 X

5.1 Plans operativos de emerxencia 8 X

(5.2 Actuacións antes notificacións do SCIRI) ou redes de alerta 16 X

5.3 Xestión de emencenclas e crises (alimentarias) 12 X

(5.4 Xestión de brotes alimentarios) 26 X

6.1 Xestión do Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos e de minorista 12 X

6.2 Xestión de notificacións de posta no mercado de certos produtos alimenticios 12 X

7.1 Control de importacións 4

(7.2 Control de exportación a 3° países) 17 X

8.1 Supervisión dos controis oficiais 12 X

8.2 Verificación da eficacia do control oficial 21 X

8.3 Accións de mellora: correctivas e preventivas 16 X

9. Promoción da saúde alimentaria 21

SISTEMA DE AUDITORÍA DO PLAN
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PROGRAMAS TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020

Control xeral dos establecementos alimentarios 16 X

Control dos autocontrois na industria alimentaria 28 X

Control do benestar animal en matadoiro 28 X

Control diario de matadoiros 20 X

Control sobre información xeral en alimentos e MECA’s entregados ao consumidor final 15 X

Control de ingredientes tecnolóxicos en alimentos 11 X

Control de alimentos irradiados 10 

Control de alérxenos e substancias que provocan intolerancias 19 X

Control de alimentos biotecnolóxicos (0MG) 11 

Control de complementos alimenticios 11 X

Control sobre criterios microbiolóxicos de seguridade alimentaria 19 X

Control de anisakis 19 X

Control de micotoxinas e toxinas vexetais inherentes en alimentos 15 X

Control de biotoxinas mariñas en produtos alimenticios 19 X

Control de contaminantes abióticos en alimentos 24 X

Control de materiais en contacto con alimentos 15 X

Control de residuos de praguicidas en alimentos 15 X

Control de determinadas substancias e os seus residuos en produtos de orixe animal 15 X

Cómpre sinalar que a verificación do cumprimento do control oficial tamén se realiza, ademais da auditoría, coa super-

visión e coa verificación da eficacia.

1.10.3 CONSELLERÍA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA – IGCC

Dende o ano 2016, coa inclusión no PNCOCA das actividades de control oficial sobre produtos alimentarios realizadas 

pola autoridade de consumo de Galicia realízanse auditorías internas cunha frecuencia anual. 

Ditas auditorías realízanse polo Servizo de Control e Auditorías da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

A comprobación da eficacia das auditorías realizadas non está aínda establecida. 

Compre sinalar que debido ao numero reducido de reclamacións/denuncias relacionadas co sector alimentario o peso 

dos controis oficias sobre este tipo de produtos no conxunto das actividades de inspección da autoridade de consumo 

galega é pouco relevante, representando no ano 2015 un 2,95% sobre o total das actividades realizadas.

SISTEMA DE AUDITORÍA DO PLAN
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No marco global da mellora continua e seguindo o ciclo PDCA, atopámonos na etapa de revisión (check), fase na que se 

avalían os resultados, comprobando o grao de cumprimento do planificado e a eficacia do sistema.

Para iso empregaranse as técnicas de supervisión, verificación da eficacia e auditorías do control oficial. Dentro destas 

últimas, cabe diferenciar as auditorías internas, realizadas ou encargadas pola propia organización, e as auditorías ex-

ternas, principalmente as levadas a cabo pola Oficina Alimentaria e Veterinaria da Comisión Europea (OAV).

No marco deste PNCOCA 2016 – 2020, desenvolvéronse documentos consensuados entre Aecosan e as CCAA co fin de 

establecer uns criterios comúns para o exercicio destas técnicas de revisión dos sistemas de control.

• Procedemento de supervisión 

• Documento de orientación para a verificación da eficacia 

• Guía práctica para a verificación da eficacia no ámbito do PNCOCA 2016-2020 

• Documento marco para os sistemas de auditorías do control oficial 

• Calendario de auditorías da Oficina Alimentaria e Veterinaria 

Os resultados da aplicación destes programas reflíctense anualmente no informe anual de resultados de control oficial.

REVISIÓN DO PLAN
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As autoridades competentes que realicen actividades de control oficial manterán un elevado nivel de transparencia, 

conforme se recolle no artigo 7 do Regulamento (CE) 882/2004. Con esta finalidade poñerase á disposición do público 

toda a información que se estime oportuna de maneira que poida ter acceso aos datos sobre as actividades de control 

das autoridades competentes, á información sobre os riscos que poidan xurdir nun momento determinado a partir de 

alimentos ou pensos, así como as medidas que se adopten para previr, reducir ou eliminar tales riscos.

Co fin de manter un nivel elevado de transparencia nas Administracións públicas españolas, ditouse a Lei 19/2013, do 

9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, que ten por obxecto ampliar e reforzar a 

transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade 

e establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as consecuencias 

derivadas do seu incumprimento.

O persoal que leve a cabo labores de control oficial deberá actuar con transparencia, todo iso sen menoscabo do princi-

pio de confidencialidade, segredo profesional e as normas de protección de datos de carácter persoal.

Para levar a cabo este cumprimento, publícanse tanto nas páxinas web de autoridades competentes centrais como au-

toridades autonómicas, aquela información que resulta de interese para o público en xeral.

Polo que respecta á confidencialidade, a Lei 7/2007 establece que o persoal que leve a cabo actividades de control 

gardará segredo das materias clasificadas ou outras cuxa difusión estea prohibida legalmente, e manterá a debida 

discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do seu cargo, sen que poidan facer uso da información obtida 

para beneficio propio ou de terceiros, ou en prexuízo do interese público.

Sobre esta cuestión o Real decreto 1945/1983, tamén regula que os inspectores están obrigados de modo estrito a 

cumprir o deber de sixilo profesional. O incumprimento deste deber será sancionado conforme aos preceptos do Regu-

lamento de réxime disciplinario das administracións públicas onde presten os seus servizos e con carácter supletorio 

no dos funcionarios civís do Estado.

TRANSPARENCIA E CONFIDENCIALIDADE
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O Regulamento 882/2004 establece que as autoridades competentes deben asegurar a eficacia e pertinencia dos con-

trois oficiais (art. 4.2.a), e ademais isto debe facerse de acordo con procedementos documentados (art. 8.1)

Por definición, verificación da eficacia é “aquela avaliación das actividades ou procedementos específicos co obxecto de 

determinar o grao de consecución dos obxectivos establecidos”.

As autoridades competentes non só deben efectuar controis oficiais, senón que tamén deben comprobar que os con-

trois existentes sexan efectivos e adoptar as medidas correctivas cando sexa necesario. 

A verificación da eficacia intégrase dentro da xestión dos sistemas de control oficial, xa que garantir a eficacia, adecua-

ción e calidade forman parte dunha boa xestión,así como a adopción de medidas correctivas na detección de problemas 

que diminúen a eficacia dos controis oficiais. Coa verificación da eficacia resulta un control oficial máis consistente e 

efectivo e estase obrigado polo artigo 8.3 do Rto. 882/2004.

As diferenzas entre os distintos sistemas de verificación do cumprimento do control oficial recóllense na seguinte táboa:

VERIFICACIÓN DA EFICACIA DOS  
CONTROIS OFICIAIS

SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN DA EFICACIA AUDITORIA 

Obxecto
Verificación do cumprimento e da 
eficacia individual

Verificación do cumprimento e 
eficacia do sistema de control oficial

Verificar o cumprimento, eficacia 
e adecuación do sistema 

Ciclo Programación Anual Ciclos de 5 anos con fitos anuais Ciclos de 5 anos

Persoal encargado  
de realizala

Superior xerárquico Equipo responsable do sistema Equipo auditor

Elemento que se  
debe estudar

Actuacións dos axentes de  
control oficial / Servizos

Eficacia do sistema de control oficial
Eficacia global dos plans e 
programas do sistema de control 
oficial

Cobertura
Todos os axentes do  
control oficial

Todos os plans e programas de 
control oficial

Mostraxe de plans e programas 
mediante priorizaión en base  
ao risco

Método Procedemento de supervisión Procedemento de verificación Procedementos de auditoría

Resultados
Supervisións conformes /  
non conformes

Indicadores de cumprimento e de 
eficacia do sistema de control oficial

Non conformidades. Auditoría 
conforme / non conforme

Conclusións 
Específicas dos axentes do  
control oficial

Específicas e xenerais dos plans e 
programas de control

Globais dos plans e programas de 
control

Medidas que hai  
que adoptar

Correccións a nivel individual  
ou colectivo

Axustes nos plans, programas, 
organización e recursos

Mellora en plans, programas, 
organización e recursos

Revisión do sistema / Difusión de boas prácticas



84 XUNTA DE GALICIA Plan de control da cadea alimentaria en Galicia

Para a realización desta verificación téñense que ter definidos previamente os obxectivos e indicadores do sistema de 

control oficial. Unha vez establecidos estes obxectivos, recopilaranse e analizaranse os datos de forma sistemática, co 

fin de comparalos cos datos de referencia e avaliar as tendencias nun intervalo de tempo.

A seguinte fase é a interpretación dos resultados para saber se se acadaron os obxectivos establecidos inicialmente ou 

vaise avanzando para conseguilos. Son as respostas a un tipo de preguntas do tipo “fíxose o que se dixo que se faría e 

da forma que se dixera?”, “hasta que punto se acadaron os resultados previstos?”.

Por último so queda a notificación, mediante un informe, que permita definir se os controis resultaron efectivos, coa 

identificación das áreas na que a mellora pode ser posible. A adopción de medidas de seguimento vai implícita na me-

llora continua co fin de corrixir as deficiencias que se atopen.

VERIFICACIÓN DA EFICACIA DOS CONTROIS OFICIAIS
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PERSOAL FUNCIONARIO PERSOAL LABORAL

Admón. 
Xeral

Enxeñeiros 
Técnicos 
Agrícolas

Enxeñeiros 
Agrónomo

Veterinarios
Titulado 
superior

Titulado 
grado 
medio

Outros TOTAL

S
E

R
V

IZ
O

S
 C

E
N

T
R

A
IS D.X. Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias 3 3

S.X. Explotacións Agrarias 7 9 5 21

S.X. Gandaría 2 12 2 16

S.X. Económica e de Dotación de Medios 8 1 9

S.X. de Industrias e Calidade Agroalimentaria 1 2 1 4

Laboratorio Sanidade e Produción Animal Galicia 2 15 2 29 48

SUBTOTAL 19 10 7 30 2 33

X
E

FA
T

U
R

A
S

 
T

E
R

R
IT

O
R

IA
IS A Coruña 8 12 2 20 1 3 46

Lugo 14 12 1 22 4 1 54

Ourense 9 7 3 11 4 2 1 37

Pontevedra 8 9 7 14 2 1 1 42

SUBTOTAL 39 40 13 67 11 3 6

Á
R

E
A

S
 E

 O
A

C
s Provincia A Coruña 33 19 3 42 27 28 152

Provincia Lugo 34 17 6 47 36 11 151

Provincia Ourense 42 16 1 20 2 9 90

Provincia Pontevedra 23 10 1 23 13 10 80

SUBTOTAL 132 62 11 132 78 0 58

TOTAL 190 112 31 229 91 3 97 753

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Servizos/Persoal

Titulados Superiores
Técnicos de 
Grao Medio

Auxiliares de 
Laboratorio

Persoal 
Administrativo

TotaisPersoal de 
Xestión

Técnicos de 
Laboratorio

Inspectores 
veterinarios

Servizos Centrais 14 2 5 21

Unidades Territoriais e Locais 35 252 28 316

Laboratorios Públicos 1 12 4 27 2 46

Totais 50 12 254 4 27 35 382
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CONSELLERÍA DO MAR

Servizos/Persoal

Titulados Superiores
Técnicos de 
Grao Medio

Auxiliares de 
Laboratorio

Persoal 
Administrativo

TotaisPersoal de 
Xestión

Técnicos de 
Laboratorio

Inspectores 
veterinarios

Servizos Centrais 2 24 26

Unidades Territoriais e Locais

Laboratorios

Totais 2 24 26

CONSELLERÍA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA – IGCC

Segundo o Decreto 118/2016, o IGCC estrutúrase en servizos centrais e servizos provinciais.

Sinalar que segundo o artigo 25 da LRBRL que recolle as competencias específicas dos municipios, estes exer-

cerán en todo caso como competencias propias nas seguintes materias: a feiras, abastos, mercados, lonxas e 

comercio ambulante.

S
E

R
V

IZ
O

S
 C

E
N

T
R

A
IS

Órgano/Servizo
Persoal  
adscrito

X
E

FA
T

U
R

A
S

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

IS Órgano/Servizo
Persoal  
adscrito

Xerencia 3 Xerencia 3

Servizo Protección ao Consumidor 4 Servizo Protección ao Consumidor 4

Servizo Vixilancia Mercado e Seg. Produtos 9 Servizo Vixilancia Mercado e Seg. Produtos 9

Servizo Información, Cooperación e Fomento 2 Servizo Información, Cooperación e Fomento 2

Servizo Asuntos Xerais 5 Servizo Asuntos Xerais 5

Escola Galega de Consumo 2 Escola Galega de Consumo 2

Laboratorio de Consumo de Galicia 8 Laboratorio de Consumo de Galicia 8

ANEXO I. RECURSOS HUMANOS



2. PROGRAMAS DE CONTROL



2. PROGRAMAS DE CONTROL
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2.1.1.  DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS

• Programa de control oficial da alimentación animal.

• Programa de control oficial da calidade alimentaria.

• Programa de control oficial da calidade diferenciada vinculada a unha orixe xeográfica e especialidades tradicionais 

garantidas antes da súa comercialización.

• Programa de control oficial da distribución, prescrición e dispensación dos medicamentos veterinarios.

• Programa de control oficial da hixiene da produción primaria agrícola e do uso de produtos fitosanitarios.

• Programa de control oficial da hixiene nas explotacións gandeiras.

• Programa de control oficial da produción ecolóxica.

• Programa nacional de control oficial de sanidade vexetal.

• Programa de control oficial do benestar animal nas explotacións gandeiras e transporte de animais.

• Programa de control oficial de subprodutos de orixe animal non destinados a consumo humano en establecementos 

e transporte SANDACH.

2.1.2. DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

• Planificación das actividades de control oficial da cadea alimentaria en Galicia 2016_2020.

• Programación anual do plan de mostraxe para verificar o cumprimento da normativa por parte dos operadores 

comerciais.

• Programación anual do plan de mostraxe para verificar o cumprimento da normativa nos produtos a disposición do 

consumidor.

• Programación anual da mostraxe do Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR).

Con estas actividades planificase a execución dos programas do PNCOCA relativos ao Control dos establecementos 

alimentarios, ao Control da información e composición alimentaria e ao Control dos riscos biolóxicos e químicos nos 

alimentos.

LISTADO DOS PROGRAMAS  
DE CONTROL
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2.1.3. CONSELLERÍA DO MAR

• Programa de control oficial de hixiene na produción primaria da acuicultura na Comunidade Autónoma de Galicia.

• Programa de control oficial de hixiene na produción primaria da pesca extractiva a Comunidade Autónoma de Galicia.

2.1.4. CONSELLERÍA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA - IGCC

No seo da autoridade encargada coa defensa das persoas consumidoras da comunidade galega, os controis se planifi-

can a través de campañas nacionais, autonómicas e europeas. As campañas especificas no ámbito alimentario previstas 

para o ano 2017 son as seguintes: 

1.  Control do café nas súas distintas presentacións (grao, moído, soluble, líquido e en cápsulas).

2.  Conservas de ameixas/berberechos: etiquetado e categoría comercial. Determinación de especie.

3.  Hortalizas e froitas frescas cortadas en anacos e envasadas polo operador: inspección do etiquetado.

4.  Control da publicidade dos prezos nos produtos formato pack aforro.

5.  Control da publicidade: supostos de publicidade desleal.

6.  Programa de supervisión do uso dos nomes protexidos por DOP/IXP/ETG no mercado 2016-2020.

Ademais, nos servizos de inspección deste organismo realízanse una serie de campañas de control permanente sobre 

produtos alimentarios que as veces poden incidir sobre tipos concretos de produtos/especificacións. 

LISTADO DOS PROGRAMAS DE CONTROL
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1. Antecedentes  


 
O Programa Nacional de Control Oficial da Hixiene da Produción Primaria Agrícola e do Uso de Produtos 
Fitosanitarios (de agora en diante o “Programa”) foi aprobado en Conferencia Sectorial de Agricultura e 
Desenvolvemento Rural en febreiro de 2016, como un dos Programas integrantes do Plan Nacional de 
Control Oficial da Cadea Alimentaria (de agora en diante PNCOCA) para o período 2016-2020. 
 
O Programa elaborouse para cumprir coas disposicións comunitarias, no ámbito da produción primaria 
agrícola,  do “Paquete Hixiene”  e coa normativa española na materia, concretamente co Real Decreto 
9/2015, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa comunitaria en 
materia de hixiene na produción primaria agrícola. 
 
Con anterioridade á aprobación do Programa xa viñan implementándose accións que permitían cumprir 
parcialmente coa normativa de hixiene anteriormente apuntada. Neste sentido é importante destacar o 
programa de vixilancia do uso dos produtos fitosani tarios , que vén poñendo en marcha en España 
desde os anos 90. Tamén resulta interesante destacar as inspeccións de condicionalidade  realizadas no 
marco do control das axudas da PAC, dentro de cuxo ámbito tamén se incluían algúns aspectos 
relacionados coa hixiene da produción agrícola. 
 
 
 


2. Obxectivos 
 
Comprobar o correcto cumprimento das obrigacións de hixiene e do uso dos produtos fitosanitarios por 
parte dos agricultores, garantíndose así a seguridade alimentaria na produción primaria agrícola. 
 
Este procedemento pretende definir pautas que permitan garantir ao máximo a eficacia e a eficiencia dos 
controis para realizar, tratando de aproveitar, sempre que sexa posible, as actuacións de control que se 
realicen nas explotacións agrícolas noutros ámbitos, por exemplo a condicionalidad. 
 
 


3. Ámbito e alcance das actuacións 
 
O ámbito de actuación  do Programa atópase acoutado pola lexislación nacional e comunitaria na materia, 
estando os controis, circunscritos única e exclusivamente ás explotacións que realicen a súa actividade no 
ámbito da produción primaria agrícola. As explotacións que teñan produción agrícola con fins alimentarios, e 
cuxa produción se vaia a integrar dentro da cadea alimentaria, xa sexa para alimentación humana ou 
animal, deberán respectar todas as obrigacións establecidas tanto pola normativa de hixiene como pola 
normativa de uso dos produtos fitosanitarios. 
 
Da mesma maneira que para o ámbito, o alcance das actuacións  vén acoutado pola lexislación. Neste 
sentido resulta esclarecedora a delimitación que se fixo da produción primaria no documento conxunto do 
MAGRAMA e a AECOSAN, aprobado en novembro de 2015, onde se indica claramente que se entende 
como produción primaria, as actividades de transporte, almacenamento e envasado, a condición de que 
estas actividades sexan realizadas polo agricultor na zona de produción. Xa que no momento no que a 
produción cambia de operador, enténdese que xa non é produción primaria. 
 
 


4. Definicións 
 
De cara tanto á categorización do risco, como a outras cuestións relacionadas co Programa, poden ser de 
utilidade as seguintes definicións, consideradas sempre para os efectos do presente Procedemento: 
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- Venda directa: calquera forma de transferencia, a título oneroso ou gratuíto, realizada directamente 


polo produtor á persoa consumidora final ou a un establecemento de venda polo miúdo para o 
abastecemento ao consumidor final, podendo efectuarse dita transferencia in situ, é dicir, na propia 
explotación; en mercados, é dicir, en lugares públicos destinados permanentemente ou en días 
sinalados para vender, comprar ou permutar bens ou servizos, directamente polas persoas titulares 
da explotación ou empregados da mesma; ou a establecementos de venda polo miúdo, sempre que 
a transacción entre o produtor e o establecemento realícese directamente, sen intermediarios. Tanto 
no caso da venda en mercados como a establecementos de venda polo miúdo, a distancia máxima 
para considerar esta transferencia como venda directa, será fixada pola Autoridade Competente da 
Comunidade Autónoma. 
 


- Pequenas cantidades: cantidade fixada pola Autoridade Competente da Comunidade Autónoma de 
produtos de orixe vexetal non transformados. 


 
- Autocontrol: calquera medida ou actividade realizada por parte do agricultor a fin de comprobar a 


prevención ou eliminación dun perigo para a inocuidade dos alimentos ou pensos ou para reducilo a 
un nivel aceptable e de obter unha visión xeral do grao de cumprimento da lexislación sobre pensos 
e alimentos, debendo ditas medidas ou actividades quedar documentadas. 
 


 
 
 


5. Normativa relacionada e outros documentos de interese 
 


5.1. Normativa comunitaria relacionada 
 


• Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 
2002, polo que se establecen os principios e os requisitos xerais da lexislación alimentaria, 
créase a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e fíxanse procedementos relativos 
á seguridade alimentaria. 
 


• Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 
2004, relativo á hixiene dos produtos alimenticios. 


 
• Regulamento (CE) nº 183/2005 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de 


2005, polo que se fixan requisitos en materia de hixiene dos pensos. 
 


• Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 
2004, sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da 
lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar 
dos animais. 


 
• Regulamento (CE) nº 2073/2005 da Comisión, do 15 de novembro de 2005, relativo aos 


criterios microbiolóxicos aplicables aos produtos alimenticios. 
 


• Recomendación da Comisión do 17 de agosto de 2006 sobre a prevención e a redución das 
toxinas de Fusarium nos cereais e os produtos a base de cereais. 


 
• Regulamento (CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro 


de 2009, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios e polo que se derrogan as 
Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Consello. 


 
• Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, 


pola que se establece o marco da actuación comunitaria para conseguir un uso sustentable 
dos praguicidas. 
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• Regulamento (CE) nº 1935/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de outubro 


de 2004, sobre os materiais e obxectos destinados a entrar en contacto cos alimentos e 
polo que se derrogan as Directivas 80/590/CEE e 89/109/CEE. 


 
• Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro 


de 2011, sobre a información alimentaria facilitada ao consumidor e polo que se modifican 
os Regulamentos (CE) nº 1924/2006 e (CE) nº 1925/2006 do Parlamento Europeo e do 
Consello, e polo que se derrogan a Directiva 87/250/CEE da Comisión, a Directiva 
90/496/CEE do Consello, a Directiva 1999/10/CE da Comisión, a Directiva 2000/13/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, as Directivas 2002/67/CE, e 2008/5/CE da Comisión, e 
o Regulamento (CE) nº 608/2004 da Comisión. 
 
 


5.2. Normativa nacional relacionada 
 
• Real Decreto 9/2015, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de aplicación da 


normativa comunitaria en materia de hixiene na produción primaria agrícola. 
 


• Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación 
para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios. 


 
• Real Decreto 3349/1983, do 30 de novembro, polo que se aproba a Regulamentación 


Técnico-Sanitaria para a fabricación, comercialización e utilización de praguicidas. 
 


• Real Decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as infraccións e sancións en 
materia de defensa do consumidor e da produción agroalimentaria. 


 
• Real Decreto 290/2003, do 7 de marzo, polo que se establecen os métodos de mostraxe 


para o control de residuos de praguicidas nos produtos de orixe vexetal e animal. 
 


• Real Decreto 1013/2009, do 19 de xuño, sobre caracterización e rexistro da maquinaria 
agrícola. 


 
• Real Decreto 1702/2011, do 18 de novembro, de inspeccións periódicas dos equipos de 


aplicación de produtos fitosanitarios. 
 


• Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, polo que se regula a utilización dos lodos de 
depuración no sector agrario. 


 
• Orde AAA/1072/2013, do 7 de xuño, sobre a utilización de lodos de depuración no sector 


agrario. 
 


• Real Decreto 1620/2007, do 7 de decembro, polo que se establece o réxime xurídico da 
reutilización de augas residuais. 


 
• Real Decreto 506/2013, do 28 de xuño, sobre produtos fertilizantes. 


 
• Real Decreto 1334/1999, do 31 de xullo, polo que se aproba a Norma xeral de etiquetaxe, 


presentación e publicidade dos produtos alimenticios. 
 


• Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias. 


 
• Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal. 


 
• Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición. 


 
• Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeneral de saúde pública. 
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• Lei 14/1986, do 25 de abril, xeneral de sanidade. 
 


• Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común (vixente ata o 1 de outubro de 2016). 


 
• Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do 


Procedemento para o Exercicio da Potestade Sancionadora (vixente ata o 1 de outubro de 
2016). 


 
• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 


Públicas (vixente desde o 2 de outubro de 2016). 
 


• Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (vixente desde o 2 de 
outubro de 2016) 


 
 


5.3. Outros documentos de interese 
 


• Orientacións acerca da aplicación dos artigos 11, 12, 16, 17, 18, 19 e 20 do Regulamento 
(CE) nº 178/2002 sobre a lexislación alimentaria básica. 
 


• Documento de orientación sobre a aplicación de determinadas disposicións do 
Regulamento (CE) nº 852/2004 relativo á hixiene dos produtos alimenticios. 


 
• Guía de Boas Prácticas de Hixiene na Produción Primaria Agrícola (MAGRAMA). 


 
• Documento “Check list de control das prácticas correctas de hixiene” (MAGRAMA). 


 
• Documento “Hixiene da Produción Primaria, Operacións Conexas e Fases Posteriores da 


Cadea Alimentaria” (AECOSAN-MAGRAMA). 
 


• Plan de Acción Nacional para o uso sustentable dos produtos fitosanitarios, de novembro de 
2012. 


 
• Recomendacións para a prevención, o control e a vixilancia das micotoxinas nas fábricas de 


fariñas e sémolas (AFHSE-MAGRAMA). 
 
 
 
 


6. Autoridade Competente de control 
 
A realización dos controis e a tramitación das actas contemplados no Programa correspóndelle o servizo de 
explotación de cada provincia, no ámbito das súas respectivas competencias.  
 
A Autoridade Competente para a tramitación das actas relativas aos controis oficiais que se realizan é a 
Comunidade Autónoma en cuxo territorio teñan lugar o feitos obxecto de control e constitutivos de infracción 
administrativa, no seu caso. 
 
A lexislación vixente aplicable establece que, no exercicio da súa función, os inspectores  ao servizo das 
Administracións públicas terán o carácter de autoridade e poderán solicitar o apoio necesario de calquera 
outra, así como dos corpos de Seguridade do Estado. Os inspectores irán debidamente acreditados pola 
autoridade competente e deberán identificarse adecuadamente ante o inspeccionado, informándolle do 
motivo da inspección. 
 
Devanditos inspectores terán libre acceso á documentación  dos inspeccionados e a calquera lugar, 
instalación ou dependencia, de titularidade pública ou privada, cando o consideren necesario no curso das 
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súas actuacións que, en todo caso, terán carácter confidencial. Así mesmo poderán tomar as mostras 
necesarias para o seu exame ou análise máis detallado. 
 
Poderán tamén adoptar as medidas cautelares  oportunas de forma motivada, debendo notificalas con 
carácter inmediato ao órgano competente para a súa ratificación, modificación ou levantamento e, no seu 
caso, a iniciación de   un procedemento sancionador. Estas medidas cautelares axustaranse en intensidade, 
proporcionalidade e requisitos técnicos aos obxectivos que se pretenden garantir en cada suposto concreto, 
e a súa duración non superará á da situación de risco ou falta de autorización que as motivara. 
 
O inspector levantará acta  na que constarán os datos do inspeccionado, as medidas que ordenase e todos 
os feitos relevantes da inspección, en especial, os que poidan ter incidencia nun eventual procedemento 
sancionador. O acta de inspección deberá estar asinada polo menos polo inspector, e sempre que sexa 
posible, polo inspeccionado. No caso de que o inspeccionado néguese a asinar, deberá quedar constancia 
diso no acta. 
 
En relación aos inspeccionados, cabe destacar as seguintes obrigacións: 


- A subministrar toda clase de información sobre instalacións, produtos ou servizos, permitindo a súa 
comprobación polos inspectores 


- a facilitar que se obteña copia ou reprodución da documentación 
- a permitir que se practique a oportuna toma de mostras dos produtos ou mercadorías nas 


cantidades estritamente necesarias 
- e, en xeral, a consentir a realización da inspección. 


 
 
 


7. Recursos dispoñibles para a realización dos controis 
 
 


7.1. Recursos humanos  
 
O persoal técnico que executará os controis oficiais establecidos no Programa será persoal funcionario, 
laboral, por contrato administrativo, ou habilitado (autorizado) para tales fins pertencentes o servicio de 
explotacións agrarias da provincia correspondente.  
 
Todo o persoal de control está libre de calquera conflito de intereses, que é imparcial e que é suficiente en 
número, segundo o establecido no artigo 4.2.b) do Regulamento (CE) nº 882/2004. 
 
Terase tamén en conta o artigo 28 da Lei 30/1992 (a partir do 2 de outubro de 2016, artigo 23 da Lei 
40/2015), no que se obriga ao persoal ao servizo das Administracións para absterse de participar en 
calquera procedemento (inspeccións, controis, etc.) se concorren determinadas circunstancias por exemplo: 
ter interese persoal no asunto de que se trate; ter parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou 
de afinidade dentro do segundo, con calquera dos interesados; ter amizade íntima ou inimizade manifesta 
con algún dos interesados; etc.  
 
 
 


7.1.1. Designación dos equipos de control e asignación dos controis e das tomas de mostras a 
realizar 


 
En cada Comunidade Autónoma, á vista das explotacións  para controlar no seu ámbito territorial, 
designaranse os equipos de control e asignarase a cada un deles os controis oficiais e a toma de mostras a 
realizar, de forma que leven a efecto dentro dos prazos establecidos. 
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Tentarase, na medida do posible, realizar inspeccións únicas e coordinadas ás explotacións agrícolas, de 
forma que  se minimicen as visitas de inspección realizadas a cada titular de explotación agrícola. 
 
 


7.2. Recursos documentais  
 
Para a realización dos controis oficiais, o equipo de control terá acceso á documentación que se detalla a 
continuación, segundo proceda: 
 


- Planos das instalacións ou establecementos. 


- Planos SIGPAC para a superficie que figura nas declaracións. 


- Copia do expediente do Rexistro de Explotacións Agrarias de cada Comunidade autónoma, no seu 


caso (solicitudes PAC, declaracións de cultivo, inscrición no ROPO, etc.), do ano incluíndo toda a 


documentación do expediente. 


- Relación de equipos inscritos no ROMA. 


- As correspondentes Actas de Control. 


- Outra información relevante. 


 
Resulta ademais indispensable a consulta da información contida no Rexistro Oficial de Produtos e Material 
Fitosanitario, incluída na páxina web do MAGRAMA. 
 
 


7.3. Recursos materiais  
 
Para a realización dos controis oficiais, a Autoridade Competente  dotará a cada equipo de control dos 
medios pertinentes dos que dispoña, por exemplo: 
 


- Vehículos e outros medios de transporte. 


- Tablet, PC e/ou GPS. 


- Medios audiovisuais (cámaras fotográficas, videocámaras, etc.). 


- Material necesario para a toma e a etiquetaxe de mostras. 


 
 
 
 
 
 
 


8. Controis 
 
8.1. Programación autonómica dos controis oficiais 


 
8.1.1.  Cantidade de controis a realizar 


 
De acordo co Programa, deberanse  realizar anualmente en toda Galicia, polo menos, 223 controis en 
explotacións agrícolas. 
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  Nº EXPLOTACIÓNS SEGUNDO O RISCO MOSTRAS VISITAS 


  MOI ALTO ALTO MEDIO BAIXO TOTAL     


A CORUÑA 35 20 10 4 69 20 35 


LUGO 25 17 10 4 56 17 25 


OURENSE 25 18 10 3 56 17 25 


PONTEVEDRA 35 20 10 4 69 20 35 


GALICIA 120 75 40 15 250 75 120 


                


OBXECTIVOS 
MÍNIMOS 


112 67 33 11 223 67 112 


 
 
 
 


8.1.2.  Selección das explotacións para inspeccionar e distribución dos controis programados 
 


Fixado o tamaño da mostra para inspeccionar (cadro anterior), o universo de partida para a súa selección 
serán as explotacións inscritas no:  
 


• REGEPA (rexistro xeral da produción agrícola) 


• REAGA (rexistro de explotacións agrarias de Galicia) 


• Rexistro vitivinícola 


• SEVEDI (rexistro de produtores de venda directa) 


 
 
 
Para a distribución dos controis programados, cada provincia deberá realizar unha priorización dos mesmos 
en función do risco das explotacións, aplicando sobre os seus universos de partida os criterios: 
 


• Tamaño da explotación. 


• Risco hixiénico do cultivo (consumo en fresco ou transformado) 


• Resultados de controis previos. 


• Nivel de uso de produtos fitosanitarios.  


 
Unha vez aplicados e valorados devanditos criterios, asignarase un nivel de risco a cada explotación 
agrícola, que poderá ser MOI ALTO, ALTO, MEDIO ou BAIXO. 
 
 Tendo en conta a categorización de explotacións finalmente obtida, do montante total de controis 
programados por cada Comunidade Autónoma, o 50% levará a cabo en explotacións con niveis de risco moi 
alto, o 30% en explotacións con risco alto, o 15% en explotacións con risco medio e o 5% en explotacións  
de risco baixo (ver exemplo na táboa do punto 8.1.1).  
 
A selección das explotacións para controlar dentro de cada un dos niveis de risco farase conforme ao 
procedemento establecido por cada provincia según os criterios de risco mencionados anteriormente.  
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No caso de que nunha provincia o número de explotacións  agrícolas con risco moi alto sexa inferior ao 50% 
do número de controis programados, completarase esta cantidade con explotacións de risco alto e así 
sucesivamente coas de niveis de risco inmediatamente inferiores. Este mesmo criterio seguirase no caso de 
que nalgún dos outros niveis o número de explotacións  agrícolas cun determinado risco non alcance a 
porcentaxe de controis correspondente. 
 
 


8.1.3.  Controis non programados 
 
Adicionalmente aos controis contemplados no anterior apartado, as Autoridades Competentes poderán levar 
a cabo, ao longo do ano, os seguintes controis a explotacións agrícolas: 
 


a) Controis de seguimento de incumprimentos detectados en inspeccións previas. Estes controis 
poderán preverse no momento da programación inicial, por ser consecuencia de inspeccións 
realizadas o ano previo, ou pola contra ser imprevistos totalmente, por derivarse de inspeccións 
do ano en curso. En todo caso, contabilizaranse como controis non programados, adicionais á 
programación inicial. 
 


b) Controis non programados inicialmente debidos a diversas causas, por exemplo denuncias, 
alertas, etc. 


 
 
 


8.2. Tipos de control e procedemento para a inspección 
 


Na medida do posible, os controis deberán efectuarse sen previo aviso , excepto nos casos nos que 
especificamente se indica o contrario nos distintos epígrafes deste punto. Aproveitaranse as inspeccións 
para informar  ao inspeccionado sobre os aspectos pertinentes, novos ou descoñecidos, contidos na 
lexislación vixente. 
 
As Autoridades Competentes deberán prestar especial atención aos casos nos que se detecten infraccións 
graves ou moi graves  segundo a tipificación da Lei 43/2002, de Sanidade Vexetal; Lei 17/2011, de 
Seguridade Alimentaria e Nutrición; e Real Decreto 1945/1983, polo que se regulan as infraccións e 
sancións en materia de defensa do consumidor e da produción agro-alimentaria, segundo proceda, 
realizando un seguimento dos mesmos mediante novos controis en anos sucesivos ao da detección das 
irregularidades, adicionais aos contidos na programación anual, segundo o mencionado anteriormente. 
 
Os controis serán en todo caso documentais  e, cando as explotacións agrícolas sexan de risco MOI ALTO, 
incluirán, ademais, unha visita  de inspección á explotación.  
 
Se o número de explotacións de risco MOI ALTO rexistradas nunha Comunidade Autónoma non alcanza o 
50% dos controis programados pola devandita Comunidade, realizaranse visitas de inspección a 
explotacións agrícolas segundo niveis de risco decrecentes, ata chegar a esa porcentaxe. No resto de 
controis, non será necesaria unha visita á explotación, aínda que a súa conveniencia será decisión da 
Autoridade Competente en función do descuberto durante o control documental, ou ben en función de 
calquera outro criterio que considere oportuno. 
 
En determinados casos, durante a visita a unha explotación, o inspector procederá á toma de mostras  para 
análises relacionadas co uso de produtos fitosanitarios ou con cuestións microbiolóxicas, segundo 
descríbese no apartado 8.2.3. No caso dos aspectos relacionados co uso adecuado dos produtos 
fitosanitarios, o número de mostras mínimo a analizar pola Comunidade Autónoma de Galicia está fixado no 
Programa para o conxunto de inspeccións a explotacións agrícolas e a empresas de tratamento, e pode 
consultarse na seguinte táboa.  







Control oficial da hixiene da produción primaria agrícola e do uso de produtos fitosanitarios en explotacións agrícolas 


 


11 


 


 
Nesta  táboa, ademais móstrase o número mínimo de visitas a realizar para a comunidade autónoma de 
Galicia.  
 


CCAA 
CONTROIS MÍNIMOS 


 A REALIZAR (1) 


VISITAS 
MÍNIMAS A 


REALIZAR (1) 


MOSTRAS MÍNIMAS  
 A TOMAR (USO PFS) (2)  


Galicia 223 112 67 
 


(1) Controis e visitas mínimas a realizar á explotacións agrícolas 
(2) Mostras mínimas a tomar para a verificación do uso correcto de produtos fitosanitarios, comprendendo as 


tomadas tanto en explotacións agrícolas como en empresas de tratamento de produtos fitosanitarios 
(metodoloxía de inspección desenvolvida no seu correspondente PNT) 


 
A continuación detállanse as distintas actuacións ou tipos de control mencionados. 
 
 


8.2.1.  Control documental 
 
Como xa se expuxo, a inspección documental, máis aló de constituír un control en si mesma, é un 
instrumento básico para o posterior control in situ das explotacións, no seu caso.  
 
No control documental son fundamentais dúas consideracións: 
 


- Que os interesados (titulares de explotacións agrícolas) saiban que documentos son necesarios 
para someterse ao control, polo que debe existir un proceso previo de información. 
 


- Que os técnicos inspectores teñan coñecemento dos documentos que son necesarios e das 
distintas formas nas que estes poden ser presentados. 
 
 


Aínda que os aspectos ou ítems a controlar son os mesmos, pódese executar o control documental de dúas 
maneiras distintas ou mediante unha combinación de ambas, segundo a casuística de cada Comunidade 
Autónoma: 
 
 


a) Control documental en gabinete. Baséase en solicitar previamente ao titular da explotación agrícola, 
mediante trámite de audiencia, os documentos necesarios; seguindo os prazos establecidos na Lei 
30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común 
(na Lei 39/2015 a partir de outubro de 2016). O feito de que este prazo non sexa respectado ou de 
que o titular non presente a documentación requirida,  derivará directamente nunha visita á 
explotación agrícola para a inspección “in situ” da mesma, ademais de en o inicio do 
correspondente procedemento sancionador, segundo o recolleito no apartado 9 deste 
Procedemento. 
 
Unha vez recibidos todos os documentos requiridos, o persoal inspector, para verificar  os ítems que 
evidencien que se cumpren por parte do operador os requisitos establecidos na lexislación vixente, 
utilizará o Anexo I “Modelo de acta  de control documental en explotacións agrícolas”. Unha vez 
cumprimentada, o inspector dataraa e asinaraa. 
 
A emisión do informe final e notificación ao interesado do resultado deste control efectuarase nesta 
fase se o expediente unicamente vaise  a controlar  documentalmente, noutro caso seguirá a 
tramitación. 
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En caso de detectarse incumprimentos durante o control documental, a Autoridade Competente 
poderá citar ao interesado na oficina co fin de comunicarlle os incumprimentos detectados e a forma 
de corrixilos, así como de permitirlle realizar as alegacións que considere oportunas e asinar o acta. 
 


b) Control documental en presenza do titular da explotación agrícola. Baséase en agrupar por 
comarcas ou zonas homoxéneas de cultivo as explotacións para inspeccionar e citar aos seus 
titulares nun lugar próximo para que se acudan coa documentación requirida, seguindo os prazos 
establecidos na Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común (na Lei 39/2015 a partir de outubro de 2016). 
 
A citación realízase por carta  con acuse de recibo, indicándolles aos titulares das explotacións 
agrícolas seleccionadas o día, a hora e a documentación que deberán achegar cando se acudan no 
lugar elixido para a cita. O feito de que o titular ou o seu representante non se presenten á cita,  
derivará directamente nunha visita á explotación agrícola para a inspección “in situ” da mesma, 
ademais de en o inicio do correspondente procedemento sancionador, segundo o recolleito no 
apartado 9 deste Procedemento. 
 
Debe establecerse un número máximo de agricultores convocados por día, que variará en función 
da cantidade de persoal inspector que poida reunirse nun mesmo punto para a realización do 
control documental e na heteroxeneidade dos cultivos ou zonas nas que  radiquen as explotacións.  
 
Do mesmo xeito que no anterior apartado, o inspector procederá á verificación dos distintos ítems e 
ao enchemento do acta pero, neste caso, ao estar o agricultor ou o seu representante presente 
durante o control, poderá ser informado do resultado do control de primeira man polos inspectores, 
podendo realizar cantas alegacións considere oportunas, e ademais asinará o acta de control 
documental no mesmo momento, quedándose cunha copia e evitándose deste xeito o posterior 
trámite de notificación ao interesado, imprescindible no caso de inspección en gabinete. 


 
 
En ambos os casos, os documentos orixinais ou copias compulsadas que deben presentar os titulares das 
explotacións agrícolas a inspeccionar son, segundo proceda: 


 
1) DNI, NIF ou NIE do titular. 
2) Inscrición en REGEPA. 
3) Inscrición en ROPO do persoal que intervén nas aplicacións de produtos fitosanitarios.  
4) Carné de manipulador  de produtos fitosanitarios  do persoal que intervén nas aplicacións de 


produtos fitosanitarios. 
5) Se os tratamentos de produtos fitosanitarios realízaos unha empresa de tratamento de 


produtos fitosanitarios, inscrición no ROPO da mesma e contrato de traballo. 
6) Caderno de explotación. 
7) Facturas de adquisición de produtos fitosanitarios. 
8) Facturas de adquisición de fertilizantes ou emendas. 
9) Albarás de entrega ou facturas de venda da colleita. 
10) Documentación de asesoramento. 
11) Certificado de Inscrición  en ROMA  dos equipos de aplicación de produtos  fitosanitarios. 
12) Certificado de Inspección dos equipos de aplicación de produtos fitosanitarios por ITEAF 


autorizada, en base ao Real Decreto 1702/2011. 
13) Xustificante de entrega  de envases baleiros de produtos fitosanitarios a un xestor autorizado.  
14) Boletíns de análises de residuos de produtos fitosanitarios (autocontrol do operador). 
15) Boletíns de análises de calidade da auga. 
16) Boletíns de análises dos nutrientes do terreo. 
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17) Documento de normas de hixiene e boas prácticas de hixiene na explotación.  
18) Rexistro de formación en materia de hixiene do persoal que traballa na explotación.  
19) Plan de limpeza e desinfección de equipos, instalacións e vehículos. 
20) Programa de limpeza e desinfección da zona de envasado. 
21) Outra documentación da explotación que se considere importante ou significativa. 


 
Nos casos nos que a Autoridade Competente xa dispoña da información, podéndoa solicitar en gabinete cos 
seus propios medios, non se solicitarán os correspondentes documentos ao interesado. 
 
O inspector, unha vez concluído o control documental, deberá analizar os incumprimentos detectados 
durante o mesmo.  
 
No caso de que a explotación agrícola inspeccionada unicamente seleccionouse para o seu control 
documental (niveis de risco medio ou baixo, normalmente), e detéctense incumprimentos,  poderase  
proceder, a criterio do inspector, a realizar unha visita de inspección á explotación agrícola aínda que non 
estivese inicialmente programada.  
 
 


8.2.2.  Control documental e visita á explotación 
 
Nas explotacións que fosen seleccionadas para este tipo de control, a documentación necesaria para o 
control documental segundo o apartado 8.2.1., será recompilada polo inspector durante a visita, 
realizándose dita comprobación documental durante a mesma visita ou con posterioridade. 
 
A visita de inspección tentarase realizar sen previo aviso. No caso de que isto non sexa posible, deberá 
concertarse unha cita co titular da explotación inspeccionada ou o seu representante, co tempo de 
antelación mínimo estritamente necesario. 
 
Acudido o inspector no punto de inspección, e tras acreditarse como inspector actuante, procederá a 
explicar ao interesado a forma en que se vai a realizar o control, o alcance e as consecuencias do mesmo. 
 
Os aspectos para comprobar en dicha visita de inspección serán os contemplados no “Modelo de acta de 
control in situ en explotacións agrícolas” definida no Anexo II do presente procedemento normalizado de 
traballo.  
 
Nos casos nos que os cultivos presentes na explotación no momento da visita de inspección non se 
correspondan cos contidos nos rexistros correspondentes ou non exista cultivo, indicarase “NON 
PROCEDE” nos apartados correspondentes do acta e describirase o que realmente hai sobre o terreo nas 
apartado observacións. Esta información pode ser utilizada pola Autoridade Competente, ao seu criterio, 
para modificar a categorización de risco das explotacións. 
 
Ademais, se é posible e a criterio do inspector actuante, poderá inspeccionarse algunha aplicación de 
produtos fitosanitarios en campo, na que se verificará que os produtos utilizados estean autorizados para o 
cultivo tratado e que se cumpren todas as condicións contidas nas etiquetas. 
 
Tamén se deberá, sempre que sexa posible, presenciar e inspeccionar a recolección de produtos vexetais e 
outras operacións conexas á produción primaria, como o transporte e envasado dos mesmos, nos casos 
nos que ditas operacións realícense na explotación agrícola.  
 
Unha vez finalizado o control, o inspector ofrecerá a posibilidade ao inspeccionado de realizar cantas 
alegacións considere oportunas, dará lectura do acta de control cumprimentada, asinaraa, solicitará ao 
inspeccionado que a firme se está de acordo, e entregaralle unha copia da mesma.  
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8.2.3.  Control documental e visita á explotación con toma de mostras 
 
No desenvolvemento dos controis in situ, ademais dos aspectos incluídos nos apartados 8.2.1 e 8.2.2 
anteriores, naqueles casos nos que a Autoridade Competente ou o propio inspector considéreno oportuno, 
procederase á toma de mostras para a súa análise, distinguíndose os seguintes tipos: 
 


• Toma de mostras para a verificación do uso correcto dos produtos fitosanit arios , que á súa vez 
poderá ser: 


o De material vexetal 
o Do caldo de aplicación 
o De produtos fitosanitarios envasados 


 
• Toma de mostras para a súa análise microbiolóxico  detallado, que á súa vez poderá ser: 


o De material vexetal 
o De auga  


 
En todo caso, procederase a cumprimentar a información detallada no “Modelo de acta de toma de mostras 
en explotacións agrícolas” que se inclúe como Anexo III deste manual de procedemento. 
 
A toma de mostras no marco deste Programa realizarase de conformidade co disposto polo artigo 15 do 
Real Decreto 1945/1983, é dicir, mediante acta formalizada, por triplicado, ante o titular da explotación 
agrícola obxecto de inspección ou ante o seu representante legal ou persoa responsable, e en defecto dos 
mesmos, ante calquera dependente. 
 
As mostras quedarán perfectamente identificadas no acta de inspección, mediante o código das presillas 
que selan a bolsa colectora ou mediante calquera outro método. Así mesmo, durante a toma de mostras, 
deberanse tomar precaucións con obxecto de evitar calquera alteración que poida distorsionar o resultado 
da súa análise. 
 
Para a análise das mostras tomadas durante os controis oficiais executados no marco deste Programa, as 
mostras para a verificación do uso correcto dos produtos fitosanitarios enviaranse o Laboratorio Agrario e 
Fitopatolóxico de Galicia (LAFIGA ) e as mostras para o seu análise microbiolóxico o Centro Tecnolóxico 
Agroalimentario de Lugo (CETAL).  
 
 
 


8.2.3.1. Toma de mostras para a verificación do uso correcto dos produtos fitosanitarios 
 


No relacionado co uso de produtos fitosanitarios, as mostras tomaranse por triplicado (excepto no 
caso de produtos fitosanitarios envasados), identificándose os distintos exemplares con precintos de 
cores diferentes. Detállase a continuación a denominación e destino das devanditas mostras, así como 
un exemplo de diferenciación por cores: 


 
 


� Inicial: enviar ao laboratorio correspondente para a súa análise. Precinto de cor verde. 
 


� Contraditoria: entregar ao inspeccionado para o seu defensa, realizando unha análise contraditoria 
en caso de detectarse algunha irregularidade na análise da mostra inicial. O interesado debe 
conservar a mostra conxelada. No caso de que non sexa posible entregar a mostra o interesado 
(p.e. inspeccións en centrais hortofroitícolas) ou que este non poda facerse cargo da mesma, 
remitirase o laboratorio xunto co exemplar inicial para a súa custodia. Precinto de cor azul. 
 







Control oficial da hixiene da produción primaria agrícola e do uso de produtos fitosanitarios en explotacións agrícolas 


 


15 


 


� Dirimente: conservar pola Autoridade Competente ou enviar ao laboratorio xunto ao exemplar inicial 
para a súa custodia e en caso de discrepancia entre as análise inicial e contraditoria, realizar unha 
terceira análise con carácter dirimente e definitivo. Precinto de cor vermella. 


 
As mostras deberanse acondicionarse de forma adecuada para a súa remisión ao laboratorio 
correspondente, para o que se colocarán os exemplares iniciais e dirimentes, no seu caso, nun recipiente 
limpo de material inerte, que os protexa convenientemente de calquera factor de contaminación ou da 
deterioración que puidese derivarse do seu transporte ata o laboratorio de destino.  
 
No recipiente, xunto coas mostras, incluirase unha fotocopia ou papel autocopiativo do acta de toma de 
mostras con obxecto de facilitar toda a información necesaria para a correcta identificación das mesmas ao 
laboratorio. 
 
A Autoridade Competente ou o laboratorio designado para a análise da mostra inicial serán os responsables 
da custodia do exemplar dirimente e do seu envío, en caso de ser necesario, ao laboratorio encargado das 
análises dirimentes a petición do instrutor do expediente sancionador. 
 
Unha vez se reciba unha mostra no laboratorio, o persoal encargado procederá a comprobar o seu estado e 
anotaranse no rexistro os datos que a identifican. Naqueles casos nos que a mostra non tivese as 
condicións adecuadas para proceder á súa análise, comunicarase inmediatamente tal circunstancia ao 
remitente, solicitándolle que proceda a unha nova toma de mostras. 
 
Cando no laboratorio constátese que a mostra é adecuada para a súa análise, procederase á súa 
etiquetaxe, identificación e conservación nas condicións adecuadas, ata proceder ao mesmo. 
 
Unha vez realizadas as análises, o laboratorio confeccionará o correspondente boletín analítico de 
resultados que remitirá oficialmente á Autoridade Competente correspondente.  
 
Pola súa banda, as Autoridades Competentes no caso de que enviasen ao laboratorio as mostras 
dirimentes para a súa custodia, remitirán coa frecuencia que consideren oportuna aos laboratorios aos que 
enviasen mostras, unha relación dos exemplares dirimentes a destruír, nos casos en que fosen analizados 
os exemplares iniciais e non se detectara irregularidade algunha nos mesmos. Ademais, informarán o 
agricultor inspeccionado da posibilidade de destrución do exemplar contraditorio no seu poder.  
 
A continuación detállase o procedemento para seguir para a toma dos distintos tipos de mostras posibles no 
ámbito do uso dos produtos fitosanitarios: 
 
 


a) Mostras de material vexetal 
 
No desenvolvemento da inspección, naqueles casos nos que o inspector o considere oportuno, procederase 
á toma de mostras por triplicado de vexetación ou froito dos cultivos presentes na explotación. 
 
O obxectivo desta acción é comprobar a identidade das sustancias activas empregadas e verificar que as 
mesmas se atopan autorizadas para o cultivo mostreado. 
 
A vexetación ou froitos tomados nun punto da parcela obxecto de control constituirá unha mostra 
elemental  e a unión das mostras elementais conformará a mostra global . As mostras elementais deben 
ser de tamaño semellante, co obxecto de que a mostra global sexa representativa da parcela mostreada. A 
Autoridade Competente ou o inspector poderán decidir discriminar as marxes da parcela, evitando a toma 
de mostras nesta zona, co obxecto de evitar unha posible contaminación provocada pola deriva da 
aplicación de produtos fitosanitarios en parcelas lindeiras. 
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A mostra final  é a mostra global ou unha parte representativa da mesma obtida por redución cando o 
tamaño da mostra global exceda en peso ou volume á mostra final. A redución da mostra global deberase 
realizar por un método adecuado, por exemplo dividir a mostra en catro partes, seguindo as súas diagonais 
en caso de materia sólida, eliminando dous cuartos opostos e mesturando o resto; volver dividir en catro e 
proseguir as operacións ata obter a cantidade requirida para a mostra final. 
 
Por último, a mostra final dividirase nas tres  mostras de laboratorio  descritas anteriormente (inicial, 
contraditoria e dirimente).  
 
A continuación detállase o procedemento de mostraxe para os distintos tipos de material vexetal: 
 
Cultivos herbáceos 
 
No caso de plantas herbáceas, con carácter xeral, segaranse ao azar polo menos 10 pequenas zonas 
(mostra elemental de aproximadamente 0,1 m2) de toda a parcela. As mostras elementais así obtidas 
mesturaranse, procurando que na repartición final participe o recolleito en toda a parcela. Ao tomar a 
mostra, sempre que sexa posible, hai que deixar 10 cm de talo sobre o chan. 
 
No caso concreto de plantas hortícolas farase a mostraxe dun total de 10 plantas, a partir da cal se formará 
unha mostra final, polo menos, cun volume dun litro no caso de follas e un peso de 3 Kg no caso de froitos. 
 
A mostra final dividirase en tres mostras de laboratorio que se envasarán de forma individual, ocupando 
cada unha delas un volume igual ou superior aos 330 cc no caso de follas ó un peso de 1  Kg no caso de 
froitos. 
 
Cultivos leñosos 
 
No caso de cultivos leñosos, procederase á toma de mostras de, polo menos, 10 árbores para a formación 
da mostra global, procedéndose en cada árbore á toma de mostras de cada unha das súas orientacións e 
das zonas baixa, media e alta. 
 
A partir do material vexetal colleitado conformarase a mostra final, polo menos, cun volume dun litro no caso 
de follas e un peso de 3 Kg no caso de froitos; e a partir da mesma, prepararanse tres mostras de 
laboratorio, ocupando cada unha delas un volume igual ou superior aos 330 cc no caso de follas ó un peso 
de 1 Kg no caso de froitos. 
 
 


b) Mostras do caldo de aplicación 
 
No transcurso da inspección, naqueles casos nos que se estea realizando unha aplicación de produtos 
fitosanitarios e o inspector considéreo oportuno, procederase á toma de mostras do caldo de aplicación. 
 
O obxectivo desta  acción é comprobar a identidade da sustancia activa empregada e verificar que a mesma 
se atopa autorizada sobre o cultivo no que se está aplicando. 
 
A mostra tomarase do depósito da máquina coa que se estea efectuando o tratamento fitosanitario, polo 
que, con carácter xeral, provirá dun volume de caldo homoxéneo, a consecuencia da actuación dos 
mecanismos de axitación, sen que se dea unha separación en fases que ocasione diferenzas de 
concentración.  
 
Nese sentido, considérase adecuada a toma do caldo das pistolas ou boquillas de pulverización coa 
máquina de tratamento en funcionamento ou da apertura na que se atopa o filtro. 
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O caldo de aplicación se verterá nun recipiente de plástico, que conformará a mostra final, e este repartirase 
en tres recipientes tamén de plástico que conformarán as tres mostras de laboratorio. 
 
A mostra final estará constituída, como mínimo, por 300 cc de caldo de aplicación, o cal se repartirá en tres 
partes iguais, que constituirán as tres mostras de laboratorio, resultando cada unha delas cun volume 
mínimo de 100 cc. 
 
 


c) Mostras de produtos fitosanitarios envasados 
 
No transcurso da inspección dos almacéns de produtos fitosanitarios situados nas explotacións agrícolas e 
os produtos fitosanitarios neles almacenados, naqueles casos nos que se atopen envases non identificados 
correctamente ou que sexan produtos que, a criterio do inspector, poidan ser susceptibles de ocasionar 
algunha infracción, procederase á toma de mostras dos mesmos. 
 
A toma de mostras realizarase, en todo caso, cando se presenten as seguintes circunstancias: 
 


� Produtos fitosanitarios sen etiquetar 
� Produtos fitosanitarios situados fóra do seu envase orixinal 
� Produtos fitosanitarios con etiquetas en idiomas diferentes ao castelán 
� Produtos fitosanitarios en cuxas etiquetas non figure o nº de inscrición no Rexistro Oficial de 


Produtos e Material Fitosanitario (ROPMF). 
� Produtos fitosanitarios en cuxas etiquetas se observen deficiencias ou presenten indicios de ser 


falsificacións  
� Produtos fitosanitarios que a criterio do inspector puidesen ser retirados do mercado e cancelada a 


súa inscrición no ROPMF 
� Outras situacións non detalladas anteriormente que a criterio do inspector sexan susceptibles de 


tomar mostra 
 
Este tipo de mostras non se tomarán por triplicado, senón que estarán constituídas por un único exemplar, e 
tomaranse envases completos  co obxecto de evitar a manipulación deste tipo de produtos por parte dos 
inspectores. Con todo, nos casos nos que os envases sexan de capacidade superior a 5 litros, o inspector 
poderá decidir tomar unha mostra do mesmo de polo menos 100 cc, en lugar de tomar o envase completo. 
O resto dos envases presentes do produto obxecto de toma de mostras inmobilizaranse preventivamente en 
todo caso, do que se deixará constancia no acta de inspección.  
 
 
 


8.2.3.2. Toma de mostras para a súa análise microbiolóxico detallado  
 
Naquelas situacións nas que a criterio do inspector exista risco de presenza en produtos vexetais ou en 
auga dos microorganismos Escherichia coli  verotoxigénica , Salmonella  ou Listeria monocytogenes , 
procederase á toma de mostras para a realización dun estudo microbiolóxico detallado, co obxecto de 
detectar e, en consecuencia, adoptar as medidas adecuadas para reducir os focos de potenciais riscos 
microbiolóxicos nos produtos vexetais destinados ao consumidor. 
 
Con todo, naquelas explotacións agrícolas nas que se realice  venda directa  de produtos vexetais 
procederase, en todo caso, á toma de mostras dos mesmos.  
 
En todas as mostras que se tomen para análises microbiolóxico, detallarase no acta calquera información 
que se considere significativa para o estado microbiolóxico das mesmas (proximidade co esterco, paso de 
animais, etc.) e prestarase especial atención para evitar a contaminación cruzada. 
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O inspector que vaia a tomar as mostras, lavarase as mans con auga e xabón ou con xel desinfectante e 
poñerase unhas luvas esterilizados antes de comezar a mostraxe. Se procedese a tomar máis dunha 
mostra, cambiarase de luvas antes de comezar con cada unha delas. 
 
Ao enviar as mostras ao laboratorio correspondente para a súa análise, xunto coas mesmas incluirase unha 
fotocopia ou papel autocopiativo do acta de toma de mostras con obxecto de facilitar toda a información que 
puidese ser significativa para o laboratorio. 
 
 


a) Toma de mostras de material vexetal 
 
A toma de mostras realizarase sobre vexetais que estean nun grao de maduración óptimo e que, por tanto, 
atópense moi próximos á súa recolección. Ou ben, sobre vexetais xa colleitados. 
 
A cantidade de material  vexetal a recoller nunca será inferior a 200 gramos. No caso de froitos, en caso de 
non chegar a esta cantidade cunha única peza, tomaranse as unidades necesarias ata alcanzar os 200 
gramos. No caso contrario, no que os froitos sexan moi grandes, poderanse partir cun coitelo debidamente 
desinfectado con alcol ao 70%, esperando antes de cortalos a que o coitelo estea completamente seco. Con 
todo, procurarase facer isto na menor medida posible, sendo preferible coller pezas de tamaño máis 
pequeno para evitar o seu corte ou enviar as pezas enteiras aínda que se supere a cantidade de 200 
gramos. 
 
As mostras tomadas colocaranse dentro dunha bolsa estéril perfectamente identificada, que se deberá 
pechar completamente de maneira hermética e manter a unha temperatura o máis parecida posible á que 
tiña o material vexetal do que se tomaron ata que, tan pronto como sexa posible, se refrixeren e envíense 
ao laboratorio en transporte refrixerado, manténdose a temperatura entre 2 e 8º C durante todo o percorrido. 
Deberán transportarse nun recipiente limpo de material inerte, que as protexa convenientemente de 
calquera factor de contaminación ou do deterioro que puidese derivarse do seu transporte, non debendo 
pasar máis de 24 horas ata a súa recepción no laboratorio de destino. 
 
 


b) Toma de mostras de auga 
 
A mostra de auga tomarase nun recipiente esterilizado, necesitándose para a súa análise un volume mínimo 
de 500 ml. A auga non deberá encher totalmente o recipiente, debendo quedar espazo no interior do 
mesmo para permitir unha adecuada axitación antes de proceder á súa análise. 
 
Deberase  tomar a mostra de maneira que  sexa o máis representativa posible. Con este obxectivo, se fose 
necesario, deberanse tomar mostras en diferentes puntos anotando no acta a localización dos mesmos, 
pero sen mesturalas (varios puntos dun encoro, distintas profundidades, etc.) 
Se a auga procede dun canal a mostra tomarase cando a auga estea en circulación, nunca cando estea 
estancada. No caso de augas de pozo deixarase saír a auga un rato ata que esta emerxa clara. Evitarase a 
presenza de elementos sólidos en suspensión.  


As mostras tomadas deberanse pechar hermeticamente e manter a unha temperatura o máis parecida 
posible á que tiña a auga no punto en que foron tomadas ata que, tan pronto como sexa posible, se 
refrixeren e se envíen ao laboratorio en transporte refrixerado, manténdose a temperatura entre 2 e 8º C 
durante todo o percorrido. Deberán transportarse nun recipiente limpo de material inerte, que as protexa 
convenientemente da luz e de calquera factor de contaminación ou da deterioración que puidese derivarse 
do seu transporte. 
 
Procurarase que o tempo transcorrido entre a mostraxe e a análise de laboratorio sexa o máis curto posible, 
podéndose demorar como máximo de 24 a 30 horas, a condición de que as mostras mantéñanse en todo 
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momento en escuridade e correctamente refrixeradas. Por iso, é moi importante que o inspector ou a 
Autoridade Competente que remita as mostras, avise ao laboratorio correspondente do envío das mesmas e 
do momento previsto de chegada, con obxecto de que o persoal estea preparado para a súa análise o máis 
axiña posible. 
 
Unha vez recíbase unha mostra no laboratorio, tanto de material vexetal como de auga de rega, o persoal 
encargado procederá a comprobar o seu estado e anotaranse no rexistro os datos que a identifican. 
Naqueles casos nos que a mostra non tivese as condicións adecuadas para proceder á súa análise, 
comunicarase inmediatamente tal circunstancia ao remitente, solicitándolle que proceda a unha nova toma 
de mostras. 
 
Unha vez realizados as análises, o laboratorio confeccionará o correspondente boletín analítico de 
resultados que remitirá oficialmente á Autoridade Competente correspondente.  
 
 


8.2.3.3. Avaliación dos resultados analíticos 
 


Unha vez emitidos os correspondentes boletíns analíticos de resultados por parte dos laboratorios, a 
Autoridade Competente procederá á avaliación dos mesmos, coas seguintes consideracións en función do 
tipo de mostra de que se trate: 
 


a) Mostras de material vexetal ou do caldo de aplicación en relación ao uso de produtos fitosanitarios 
 
Naqueles casos nos que se detecte a presenza dalgunha sustancia activa, comprobarase que existe algún 
produto fitosanitario autorizado para o cultivo mostreado formulado a   base da mesma; para o que se 
realizarán as comprobacións oportunas no ROPMF, publicado na páxina web do MAGRAMA. 
 
 


b) Mostras de produtos fitosanitarios envasados 
 
Naqueles casos nos que se confirme que os produtos mostreados atópanse formulados a base de 
sustancias activas cuxa utilización se atopa prohibida no noso país, adoptarase a medida cautelar de 
destrución de conformidade co disposto no artigo 48.a) da Lei de Sanidade Vexetal, sendo conta do 
inspeccionado todos os gastos derivados diso. 
 
Así mesmo, procederase a incoar o oportuno expediente sancionador, de conformidade co disposto no 
artigo 55.i) da Lei de Sanidade Vexetal. 
 


c) Mostras de material vexetal ou auga en relación ao estado microbiolóxico 
 
Naqueles casos nos que se confirme a presenza dun microorganismo patóxeno no material vexetal ou auga 
mostreados, tratarase de determinar a orixe da devandita presenza, poñendo en marcha as accións 
preventivas ou correctivas pertinentes, conforme ao seguinte apartado. 
 
 


9. Actuacións fronte aos distintos tipos de incumprimentos 
 
Os distintos tipos de actuacións que se poden poñer en marcha como consecuencia da detección dun 
incumprimento son: 
 


1) Procedemento sancionador 
2) Acción de seguimento e medidas cautelares 
3) Acción informativa 
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Como xa se mencionou con anterioridade, as Autoridades Competentes poderán, ao seu criterio, actuar de 
maneira máis estrita á exposta, debendo entenderse por tanto os seguintes apartados como os mínimos 
para respectar. 
 
Nos casos nos que se detecten incumprimentos que poidan ocasionar problemas de saúde pública , a 
Autoridade Competente no control oficial deberá comunicarllo inmediatamente á Autoridade Competente en 
materia de saúde pública da maneira que considere oportuna.  
 


9.1.  Instrución dun procedemento sancionador 
 


Naqueles casos nos que se detecte un incumprimento tipificado como infracción na lexislación vixente en 
materia de sanidade vexetal ou de seguridade alimentaria e nutrición, as Autoridades Competentes iniciarán 
o oportuno expediente sancionador, para o que se aplicarán o Capítulo III da Lei 43/2002, do 20 de 
novembro, de sanidade vexetal ou o Capítulo IX da Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e 
nutrición, segundo corresponda. Tamén será de aplicación neste sentido o Real Decreto 1945/1983, do 22 
de xuño, polo que se regulan as infraccións e sancións en materia de defensa do consumidor e da 
produción agro-alimentaria. 
 
Os incumprimentos específicos que derivarán na instrución dun procedemento sancionador clasificados 
segundo a súa gravidade, son os seguintes: 
 


a) LEVES 
 


- Inexistencia de caderno de explotación (inclúe rexistro de tratamentos fitosanitarios) 
- Cubrición inadecuado do caderno de explotación 
- Rexistros inadecuados ou inexistentes de comercialización de produtos vexetais 
- Manipulación ou utilización de medios de defensa fitosanitaria non autorizados, ou dos autorizados 


sen respectar os requisitos establecidos para iso, incluíndo no seu caso os relativos á xestión de 
envases, cando iso non represente un risco para a saúde humana, a sanidade animal ou o medio 
ambiente 


- Non posesión do carné das persoas que realizan a aplicación 
- Non inscrición no ROPO das persoas que realizan a aplicación 
- Subcontratación dunha empresa non inscrita no ROPO na sección de tratamentos para a aplicación 


de produtos fitosanitarios 
- Nivel de cualificación inadecuado para as tarefas desempeñadas 
- Inexistencia da documentación de asesoramento 
- Non inscrición no ROMA da maquinaria de aplicación de produtos fitosanitarios 
- Maquinaria de aplicación de produtos fitosanitarios non inspeccionada ou con inspección 


desfavorable (a partir do 26 de novembro de 2016). 
- Dificultar a labor inspectora mediante calquera acción ou omisión que perturbe ou atrase a mesma 


 
b) GRAVES 


 
- Detección nunha mostra de material vexetal ou nunha mostra de caldo de aplicación dunha materia 


activa non autorizada para o cultivo 
- Incumprimento dun LMR en caso de venda directa 
- Existencia de produtos fitosanitarios caducados, prohibidos ou non autorizados, de comercio 


paralelo non autorizados ou con etiquetaxe noutros idiomas  
- Quebrantamento de medidas cautelares sen poñer en circulación produtos inmobilizados 
- Manipulación ou utilización de medios de defensa fitosanitaria non autorizados, ou dos autorizados 


sen respectar os requisitos establecidos para iso, incluíndo no seu caso os relativos á xestión de 
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envases, cando iso represente un risco para a saúde humana, a sanidade animal ou o medio 
ambiente 


- Reincidencia na mesma infracción leve no último ano 
 


c) MOI GRAVES 
 


- Detección nunha mostra de material vexetal ou nunha mostra de caldo de aplicación dunha materia 
activa prohibida  


- Quebrantamento de medidas cautelares poñendo en circulación produtos inmobilizados 
- Utilización de produtos fitosanitarios que represente un risco moi grave para a saúde humana, a 


sanidade animal ou o medio ambiente 
- Reincidencia na mesma infracción grave no último ano 


 
 


9.2. Acción de seguimento e medidas cautelares 
 
Naqueles casos nos que os incumprimentos detectados correspóndanse con aspectos relativos a   a hixiene 
da produción primaria ou o uso dos produtos fitosanitarios non tipificados como infracción nin pola Lei 
17/2011 nin pola Lei 43/2002, non darán lugar ao comezo de expediente sancionador. No seu lugar, 
realizarase unha acción de seguimento do incumprimento detectado, a cal consistirá en instar ao titular da 
explotación para emendar os defectos detectados nun prazo de tempo razoable, debendo achegar á 
Autoridade Competente a documentación que o xustifique. No caso de que non sexa posible verificar 
documentalmente a corrección do incumprimento, a Autoridade Competente deberá realizar unha nova 
visita con obxecto de constatar a corrección das incidencias, debendo quedar constancia de todo iso no 
acta de control correspondente.  
 
A non corrección do incumprimento  por parte do titular da explotación agrícola tras a acción de 
seguimento, poderá derivar na instrución dun procedemento sancionador, segundo o establecido no 
apartado 9.1.1. 
 
Os incumprimentos específicos que derivarán na posta en marcha dunha acción de seguimento son os 
seguintes: 
 


- Non inscrición no REGEPA 
- Rexistro inadecuado ou inexistente de fertilizantes e emendas aplicadas 
- Incumprimento da Xestión Integrada de Pragas en explotacións agrícolas que non requiran 


documentación de asesoramento 
- Xestión inadecuada dos residuos de aplicación 
- Non se dispón dos Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados para os produtos fitosanitarios 


utilizados 
- Almacenamento inadecuado de produtos fitosanitarios 
- Envasado en condicións non permitidas pola normativa vixente (por exemplo, utilización de 


materiais non autorizados para  uso alimentario), en caso de envasado na explotación de produtos 
destinados ao consumidor final 


 
Así mesmo, naquelas actuacións nas que a infracción detectada sexa consecuencia da toma de mostras 
realizada sobre material vexetal ou caldo de aplicación, dado o carácter regulamentario das mesmas, e en 
caso de resultar positivo a análise inicial en sustancias activas non autorizadas1 no cultivo ou en sustancias 


                                                           
1
 Sustancia activa non autorizada no cultivo: Unha vez consultado o ROPMF, constátase que non existe ningún produto 


fitosanitario formulado a base dunha determinada sustancia activa autorizado para un cultivo. 
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prohibidas2, ademais de iniciarse o correspondente expediente sancionador, atenderase ao procedemento 
descrito no artigo 16 do Real Decreto 1945/1983 para a realización das análises contraditorias3 e, no seu 
caso, dirimentes.  
 
A Autoridade Competente, ao seu criterio, poderá adoptar as medidas cautelares que considere oportunas. 
Así mesmo, poderá decidir realizar un control de seguimento da explotación o ano seguinte segundo o 
establecido no punto 8.1.3.a). 
 


9.3. Acción informativa 
 
Procurarase que todas as actuacións de control que se poñan en marcha no marco do Programa teñan 
unha natureza informativa, debéndose poñer a disposición do agricultor toda a información necesaria para 
que este coñeza todas as obrigacións que debe cumprir no ámbito da hixiene e o uso dos produtos 
fitosanitarios. Neste sentido informarase ao agricultor da existencia da Guía de Boas Prácticas de Hixiene 
na Produción Primaria Agrícola, dispoñible na páxina web do MAGRAMA 
(http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vexetal/GUIA_HIXIENE_WEB_tcm7-361280.pdf), 
pode resultar de gran utilidade. 
 
No caso de que os incumprimentos detectados non se atopen entre os incumprimentos específicos xa 
mencionados nos anteriores apartados, as actuacións para levar a cabo consistirán unicamente en informar 
o agricultor controlado acerca de como debe emendar os incumprimentos detectados, debendo quedar 
constancia de todo iso no acta de control correspondente. 
 
   


10. Calidade do control oficial 
 


10.1. Supervisión dos controis oficiais ou verificación do cumprimento 
 
Consiste na comprobación de que os controis se están executando correctamente e de acordo cos plans de 
control, políticas de control, estratexias, procedementos, etc. 
 


a) Persoal a cargo da supervisión 
 


As persoas que participarán no proceso de supervisión serán superiores xerárquicos do persoal que realiza 
os controis. No caso de controis realizados polos servizos territoriais, a supervisión realizarase desde os 
servizos centrais. 
 


b) Procedemento utilizado para a supervisión 
 
O Servizo de Sanidade e Produción Vexetal elaborará un protocolo específico de supervisión e un check list 
de revisión, tanto para a supervisión documental como para a supervisión in situ. O resultado da verificación 
de cada control plasmarase nun acta de supervisión  que deberá ser asinado pola persoa responsable da 
verificación.  
 
Os controis de supervisión realizaranse de forma continuada ao longo de toda a campaña para poder 
implantar medidas correctoras canto antes. 
 
Para poder realizar esta supervisión, as unidades directamente responsables da execución dos controis 
oficiais deberán gravar ou comunicar4 aos servizos centrais, ou á unidade responsable da coordinación e 


                                                           
2
 Sustancia activa prohibida: Sustancia activa non aprobada conforme ao Regulamento (CE) nº 1107/2009 e para a 


que, por tanto, a súa utilización na formulación de produtos fitosanitarios na Unión Europea atópase prohibida. 
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supervisión dos controis, a realización dos controis oficiais de forma periódica e, como máximo, antes de 
pasados 30 días  desde a realización do control oficial. 
 
No caso de que nos controis oficiais detéctense non conformidades, deberase gravar / comunicar o 
resultado do devandito control e enviar aos servizos centrais, ou á unidade responsable da coordinación e 
supervisión dos controis, copia do acta e calquera outro documento relacionado nun máximo de 10 días 
hábiles desde a realización do control. 
 
 


c) Tipo e número mínimo de verificacións a realizar 
 
 
Realizaranse tanto verificacións documentais como verificacións in situ.  
 
Enténdese por verificación documental  a supervisión de todo tipo de documentos en formato papel ou 
electrónico relacionados co control oficial, bases de datos ou aplicacións informáticas, actas, informes, 
procedementos, sistema utilizado para a selección de explotacións a inspeccionar, uso de datos ou 
inspeccións doutros programas de control, etc. 
 
Enténdese por verificación in situ  a supervisión realizada sobre o terreo, acompañando ao inspector e 
supervisando o traballo que este realice durante todo o proceso de inspección. As persoas que realicen a 
verificación in situ, non deben asinar o acta de control  oficial. O resultado do control de supervisión, tanto o 
documental como in situ, plasmarase no acta de supervisión. 
 
Como mínimo, os órganos competentes da supervisión realizarán un 4% de verificacións documentais do 
total de controis oficiais programados, e un 1% de verificacións in situ dos controis oficiais programados nos 
que se vaia a levar a cabo visita á explotación. A seguinte táboa mostra un exemplo das verificacións 
mínimas a realizar en Galicia, se  se programasen exactamente os controis oficiais mínimos establecidos no 
apartado 8.2. 
 


CCAA 


CONTROIS 
MÍNIMOS 


 A 
REALIZAR 


VISITAS DE 
INSPECCIÓN 
MÍNIMAS A 
REALIZAR 


VERIFICACIONESDOCUMENTALES 
MÍNIMAS A REALIZAR 


VERIFICACIONESIN 
SITU MÍNIMAS A 


REALIZAR 


Galicia 223 112 9 1 


 
Os órganos competentes seleccionarán os controis sobre os que realizarán as verificacións de forma 
aleatoria, ou considerando os criterios de risco que consideren oportunos,  cumprindo as seguintes 
consideracións: 
 


- No caso das  verificacións documentais, como mínimo o 50% das mesmas realizaranse sobre 
controis nos que se detectaron incumprimentos ou non conformidades por parte do operador 
 


- Tanto nas verificacións documentais como nas in situ, deberase aplicar un plan plurianual para que, 
no prazo máis breve posible, poidan ser supervisadas todas as unidades que participan no control 
oficial 
 


Como consecuencia da detección de non conformidades nas verificacións, o órgano competente poderá 
incrementar o número de controis  a verificar, tanto durante a campaña en curso como durante a seguinte. 


                                                                                                                                                                                                 
4
 En función de se existe unha aplicación informática ou non para a gravación dos controis  
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d) Non conformidades atopadas nas verificacións e medidas correctivas 
 
A detección de deficiencias durante a supervisión comporta a aplicación de medidas correctoras. As non 
conformidades derivadas das verificacións poden ser graves, chegando mesmo a invalidar o control, ou 
leves, que non o invalidan. 
 
Cando se detecte unha non conformidade durante a supervisión, deberán seguirse os pasos seguintes: 
 


- Investigación do motivo da non conformidade. 
 


- Tipificación das deficiencias administrativas detectadas (por exemplo actas mal cumprimentadas, 
uso de instrucións non actualizadas ou incumprimento dos procedementos, etc.). 


 
- Aplicación de medidas correctoras. 


 
Os órganos competentes determinarán, en función dos aspectos para supervisar, as posibles non 
conformidades derivadas deles e a súa gravidade; e detallarán as medidas correctivas a aplicar ante as 
mesmas (repetición do control oficial por invalidación do mesmo, modificación de procedementos, 
establecemento de novos criterios na priorización de controis, formación do persoal, etc.) 
 
En ningún caso modificásense as actas e os resultados dos controis oficiais despois da súa realización, 
pero, en caso necesario, valorarase a necesidade de repetir o control.  
 
Se o resultado dun control oficial obrigou á adopción de medidas cautelares ou correctivas, ou á proposta 
de incoación dun expediente sancionador, pero a supervisión demostra que non se cometeu ningunha 
irregularidade, o órgano supervisor comunicará os feitos á unidade administrativa que adoptou as medidas 
e, se corresponde, ao instrutor. 
 
Os órganos competentes das Comunidades Autónomas deberán contabilizar, por unha banda, as non 
conformidades atopadas durante as verificacións que pola súa gravidade poidan invalidar o control oficial e 
leven medidas correctivas especiais e, por outro, as non conformidades menores, que han de ter como 
consecuencia o establecemento de medidas correctivas que corrixan a actuación non conforme. 
 
 


e) Resultados da verificación 
 
As Autoridades Competentes incorporarán no informe anual mencionado no apartado 11, utilizando para iso 
as táboas 8 a 11, unha valoración acerca da supervisión do Programa no seu ámbito territorial, incluíndo 
información sobre a cantidade de verificacións programadas, os resultados cuantitativos e cualitativos das 
verificacións realizadas e as non conformidades atopadas. Ademais, incorporarán un resumo das medidas 
correctivas aplicadas ante a detección de non conformidades. 
 
 


10.2. Verificación da eficacia do control oficial 
 


Para proceder á verificación da eficacia dos controis oficiais deste Programa, será necesaria a obtención da 
información relativa aos indicadores propostos no mesmo, e o envío anual da devandita información, 
segundo as táboas 4 a 7 do informe anual contemplado no apartado 11, á Subdirección Xeral de Sanidade 
e Hixiene Vexetal e Forestal, xunto cunha valoración da consecución dos obxectivos previstos a nivel 
autonómico. 
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Os obxectivos e indicadores propostos no Programa son: 
 
OBXECTIVO 1: realización do 80% do total dos controis anuais totais a explotacións agrícolas en 
explotacións con niveis de risco MOI ALTO e ALTO. 
 
INDICADOR: % de controis  a explotacións agrícolas realizados a explotacións con nivel de rega MOI ALTA 
ou ALTO durante o ano. 
 
 
OBXECTIVO 2: control oficial dun 20% anual das empresas de tratamento de produtos fitosanitarios 
rexistradas (con exclusión na selección da mostra das inspeccionadas nos 4 anos previos excepto aquelas 
con risco ALTO). 
 
INDICADOR: % de empresas de tratamento de produtos fitosanitarios  inspeccionadas anualmente. 
 
 
OBXECTIVO 3: control do 100% dos establecementos produtores de brotes autorizados anualmente. 
 
INDICADOR: % de establecementos produtores de brotes autorizados inspeccionados durante o ano. 
 
 
OBXECTIVO 4: información precisa por parte das Autoridades Competentes das CCAA achega do 100% 
dos incumprimentos ou desconformidades atopadas anualmente durante a realización dos controis oficiais. 
 
INDICADOR:  % de controis oficiais con incumprimentos ou desconformidades realizados durante o ano nos 
que se recibe información detallada dos mesmos a nivel nacional. 
 
 


10.3. Auditoría do Programa de Control Oficial 
 


Conforme ao apartado 6 do artigo 4 do Regulamento (CE) nº 882/2004, a Autoridade Competente na 
execución deste Programa Nacional de Control deberá someterse a auditorías internas ou externas, que á 
súa vez deben someterse a exame independente. 
 
Cada ano, enviarase á SGSHVF un informe das auditorías realizadas a este Programa na Comunidade 
Autónoma e os seus principais achados e plans de acción. 


 
 


11. Informes anuais e remisión de resultados 
 
Para a realización do informe anual por parte do MAGRAMA, ademais de para outras cuestións, será 
necesaria a remisión no primeiro trimestre do ano, por parte das Autoridades Competentes das CCAA, da 
información que se especifica a continuación, segundo os modelos establecidos para o efecto nas táboas 
indicadas: 
 


a) Información sobre aspectos xerais. Detallaranse, de producirse, os cambios na Comunidade 
Autónoma con respecto ao ano anterior nos seguintes ámbitos e sempre en relación a este 
Programa (Táboas 1 e 2): 
 


o Estrutura orgánica, órganos de coordinación e delegación de competencias 
o Recursos humanos para o control oficial 
o Sistemas informáticos ou bases de datos que dan soporte ao control oficial 
o Laboratorios que dan soporte ao control oficial 
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o Procedementos documentados 
o Formación do persoal do control oficial (neste caso detallarase o realizado ao longo do ano) 
o Nova lexislación 
o Outras cuestións relacionadas co Programa 


 
b) Información sobre o desenvolvemento e os resultados dos controis oficiais. Estes datos serán 


necesarios, por unha banda, para a elaboración do Informe Anual do PNCOCA e, por outro, para a 
remisión anual dos mesmos á Comisión en relación ao uso de produtos fitosanitarios. Debido a esta 
dobre utilización, e para facilitar a remisión da información, desagregouse a mesma en 
consecuencia  (Táboa 3). 
 


c) Información sobre a verificación da eficacia do control oficial. Será necesaria a remisión dos datos 
necesarios para o cálculo dos indicadores que permitirán avaliar o cumprimento dos obxectivos 
fixados para este Programa. (Táboas 4 a 7). 
 


d) Información sobre a supervisión do control oficial ou verificación do cumprimento (Táboas 8 a 10). 
 


e) Información sobre toma e análise de mostras (Táboas 11 a 14). 
 


Con toda a información recibida, a SGSHVF elaborará o informe anual correspondente a este Programa e 
remitirao á unidade responsable do PNCOCA dentro do MAGRAMA, que á súa vez, tras a elaboración de 
toda a parte do informe anual correspondente a este Ministerio enviarao á AECOSAN, para a súa inclusión 
no Informe Anual definitivo. 
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1. INTRODUCCIÓN: XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA 


 
Coa finalidade de cumprir coa necesidade de controlar a aplicación das normas da hixiene na 
produción primaria gandeira (en adiante HPPG), e co obxectivo principal de incrementar o nivel de 
seguridade alimentaria e con el a confianza do consumidor final, elabórase o Programa de control 
oficial da hixiene nas explotacións gandeiras para a Comunidade Autónoma Galega  (en 
adiante o Programa), baseado no correspondente Programa Nacional do Control Oficial da Hixiene 
Nas Explotacións Gandeiras (en adiante Programa Nacional). 
 
O paquete de medidas de hixiene dos alimentos que desde o 1 xaneiro do 2006 aplicouse a toda a 
Unión Europea tenta consolidar, simplificar e unificar a regulamentación anterior mediante un 
enfoque baseado no risco. Con este afán, a regulamentación introduce lexislación horizontal na 
cadea alimentaria “da granxa á mesa” e estende, por primeira vez, requisitos básicos de hixiene 
alimentaria para o sector da produción primaria. O presente Programa cumpre coa necesidade de 
controlar a partir das normas de hixiene na produción primaria gandeira, sempre co obxectivo 
principal de incrementar o nivel de seguridade alimentaria e con iso a confianza do consumidor final. 


 
A pesar das particularidades propias de cada sector ou tipo de produción, este Programa de control 
oficial presenta un enfoque xeral para todos eles, como dixemos, baseado no risco potencial que 
unha actividade determinada ten sobre a seguridade alimentaria. É o método de elección que debe 
rexer calquera programa de control ao longo da cadea alimentaria. Na produción primaria é básico o 
seu desenvolvemento, debido ás particularidades propias da mesma e a súa variabilidade segundo 
especies e tipos produtivos.  
 
O presente Programa foi elaborado seguindo as directrices establecidas no Regulamento (CE) nº 
882/2004. E completa en primeiro lugar, o panorama xeral do control oficial da produción primaria 
gandeira, introducindo aqueles aspectos non incluídos noutros programas nacionais da hixiene 
gandeira aos que obrigan os Regulamentos (CE) nº 852/2004 e 853/2004 
 
Neste programa séguese a filosofía do paquete de medidas lexislativas de hixiene alimentaria, sendo 
o produtor o primeiro responsable da seguridade das súas producións. 
 
O obxectivo do programa é unificar nun só control todos aqueles aspectos básicos que deben ser 
tidos en conta á hora de controlar a hixiene dunha explotación gandeira, sen entrar noutros controis 
que se rexen por normativas específicas.  
 
Desta forma quedasen incluídos no programa todos os aspectos de hixiene da explotación gandeira, 
xestión básica da sanidade animal, xestión de subprodutos, xestión do uso de medicamentos 
veterinarios e xestión documental dos rexistros obrigatorios da explotación entre outros. 
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1- Concepto e límites da produción primaria gandeir a: 
 
- Explotacións con animais de produción cárnica: 


 
• A produción ou a cría de animais destinados á produción de alimentos na explotación así 


como o transporte de animais produtores de carne a un mercado ou un matadoiro, ou o 
transporte de animais entre as explotacións. 
 


- Explotacións de produción láctea: 


• Non se considera produción primaria na produción de leite, o transporte, desde o 
establecemento de produción primaria (explotación) ata os centros de recollida ou ata un 
establecemento de transformación do leite, salvo que se atopen no mesmo lugar de 
produción ou anexos a el. 
 


- Explotacións de produción de ovos: 


• A produción, a recollida de ovos, o transporte entre edificios, e o almacenamento dos 
ovos no lugar de produción. 


 


- Explotacións de produción de mel: 
• A apicultura propiamente dita (mesmo no caso de que as colmeas atópense lonxe das 


instalacións do apicultor), a recollida do mel, o seu centrifugación e o envasado ou 
embalaxe nas instalacións do apicultor. 
 


 
- Explotacións de produción de caracol: 
 


• A produción ou a cría de caracol na explotación, a súa reprodución no medio natural e o 
seu transporte a un establecemento. Tamén se considera produción primaria o envasado 
e acondicionamento de caracois vivos dentro das instalacións do produtor. 
 


- Explotacións de caza de silvestre: 


• Será produción primaria ata o transporte das pezas de caza ao centro de recollida que se 
atopa ou non dentro do mesmo lugar de produción. 
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2- Ámbito de control do programa (Qué hai que contr olar): 
 


1. As condicións xerais de hixiene da explotación gandeira 
 


2. A xestión adecuada da alimentación dos animais 
 


3. A xestión sanitaria global da explotación 
 


4. A xestión dos subprodutos derivados da actividade gandeira 
 


5. O uso racional dos medicamentos veterinarios 
 


6. Os rexistros que deben ser mantidos de forma obrigatoria 
 


3- Universo de explotacións obxecto de control do p rograma. (A quen hai que controlar): 
 
Considéranse susceptibles de control oficial dentro deste programa calquera explotación gandeira de 
produción e reprodución de calquera especie (con excepción das de produción de acuicultura), 
entendida como tal, aquela explotación que mantén e cría animais, con obxecto de obter un fin 
lucrativo das súas producións  
 
Por tanto quedan excluídas aquelas explotacións denominadas de autoconsumo , por destinar a súa 
produción ao consumo familiar sen que en ningún caso comercialícese parte algunha da mesma. 
 
De igual maneira quedasen excluídas aquelas explotacións que por ser consideradas de pequeno 
tamaño, definidas no anexo I , que non consideran un risco para ter en conta neste programa de 
control. En todo caso, a autoridade competente poderá considerar en calquera momento o seu 
control, pola obtención dalgunha información doutro programa de control que lle faga supoñer que 
poida existir risco para a saúde pública. 
 
Así mesmo poderán ser sometidas a control no caso de que se desenvolva algunha norma nacional 
para este tipo de explotacións de pequeno tamaño. 
 
Tamén están incluídas, coas súas particularidades propias as ganderías extensivas  coas mesmas 
exclusións en canto ao autoconsumo e ao tamaño segundo as especies. 
 
Por último considéranse tamén obxecto de control as seguintes explotacións  gandeiras especiais 
(segundo a súa definición para REGA): 


• Tratantes ou operadores comerciais (excluídos os de pequeno tamaño segundo o anexo I) 
• Mercados periódicos: Santiago, Silleda,Melide. 







 


 
PROGRAMA DE CONTROL 
OFICIAL DA HIXIENE NAS 


EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS 
EN GALICIA 


 


PXC/SGA/HPP 


Páxina 6 de 40 


Rev. 2 


 


6 
 


• Prazas de touros permanentes(exclúense as que non cheguen a 10 festexos anuais) 
• Pastos permanentes que albergan animais de explotación sen base territorial 
• Centros de Testaxe, selección e reprodución animal. 


 
O período de aplicación deste Programa abrangue o período 2016-2020. 
 


2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA: NACIONAL E AUTONÓMIC A 
 


2.1-NORMATIVA COMUNITARIA. 
 
 


- Regulamento (CE) nº 178/2002 , polo que se establecen os principios e requisitos xerais da 
lexislación alimentaria, créase a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e fíxanse 
procedementos relativos á seguridade alimentaria.  


 
- Regulamento (CE) nº 852/2004 , relativo á hixiene dos produtos alimenticios: 


 
Todo o regulamento no que se refire á produción primaria e en concreto o anexo I 
PRODUCCION PRIMARIA: a parte para son as disposicións xerais de hixiene aplicables á 
produción primaria e operacións conexas (só o que se refire a gandería). Aquí inclúense as 
disposicións de hixiene e os rexistros obrigatorios. Esta sería a parte obrigatoria.  Na parte B 
establécense “recomendacións” 
 
 para as guías de boas prácticas. 
 


- Regulamento (CE) nº 853/2004 , polo que se establecen normas específicas de hixiene dos 
alimentos de orixe animal.  


 
O que se refire á ICA (Información da Cadea Alimentaria), neste programa só comprobará se 
existe algún informe procedente da autoridade competente do matadoiro detallando os 
problemas detectados na mesma (segundo indícase no anexo I, sección II, capítulo I do 
regulamento 854/2004)  e cuxa provisión se establece no anexo I sección II, capítulo II do 
regulamento 2074/2005.  
 
- HIXIENE DO LEITE EN EXPLOTACION GANDEIRA . Á parte dos criterios xerais de hixiene 


incluídos no regulamento 852/2004, as explotacións de produción láctea deberán cumprir 
unha serie de requisitos que se establecen no Regulamento 853/2004, anexo II, sección IX 
leite cru, capítulo I, produción primaria do leite cru. 


 
 I: requisitos para a produción de leite cru 


II: hixiene das explotacións produtoras de leite (incluídas as cisternas na propia 
explotación) e a hixiene do persoal. Só muxido e almacenamento na propia granxa. 
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- OVOS, o que establece o 852/2004 no seu anexo I,  ata que se produce o empaquetado, 
posto que deixa de ser produción primaria. 


 
- MEL, o que establece o 852/2004 no seu anexo I, sempre que todas as operacións 


realícense dentro da explotación (recolección e envasado) 
 


- Regulamento (CE) nº 882/2004 , sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación 
do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e 
benestar dos animais. 


 
Documentos de orientación da Comisión: 
 


• Documento de orientación sobre a aplicación de determinadas disposicións do 
Regulamento (CE) nº 852/2004 relativo á hixiene dos produtos alimenticios. 


 
• Documento de orientación sobre a posta en práctica de certas disposicións do 


Regulamento (CE) nº 853/2004 sobre a hixiene dos alimentos de orixe animal. 
 


 


2.2-NORMATIVA NACIONAL 


 
- Lei 8/2003 de Sanidade Animal. 


 
- Real Decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as infraccións e sancións en 


materia de defensa do consumidor e da produción agroalimentaria. 
 


- Lei 14/1986, do 25 de abril, Xeneral de Sanidade. 
 


- Real Decreto 640/2006, do 26 de maio, polo que se regulan determinadas condicións de 
aplicación das disposicións comunitarias en materia de hixiene, da produción e 
comercialización dos produtos alimenticios. 


 
- Real Decreto 361/2009, do 20 de marzo, polo que se regula a información sobre a cadea 


alimentaria que debe acompañar aos animais destinados a sacrificio.  
 


- Lei 17/2011 do 5 de xullo de seguridade alimentaria e nutrición. 
 


- Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios. 


 
- Real Decreto 109/1995, do 27 de xaneiro, sobre medicamentos veterinarios, e as súas 


modificacións posteriores. 
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2.3-NORMATIVA AUTONOMICA 


 
- Lei  5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica. 


 
- Decreto 247/2011, do 15 de decembro, polo que se crea o Rexistro xeral de explotadores 


dedicados ao transporte de subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao 
consumo humano. 


 
- Decreto 63/2012, de 12 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de comercialización e 


uso dos medicamentos veterinarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
- Decreto 139/2014, de 23 de outubro, por el que se crea y regula la Mesa de Coordinación 


del Control de la Cadea Alimentaria. 
 
- Adicionalmente, e como documentación de apoio ao control oficial, faise referencia ás 


“Guías de prácticas correctas de hixiene” para os distintos sectores. Todas as existentes 
pódense atopar na páxina do MAGRAMA. 


 
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/publicaciones/ 
 
 
3. OBXECTIVOS DO PROGRAMA 
 


3.1. OBXECTIVO XERAL 
 
Reducir a posibilidade de introdución de perigos que poidan afectar á seguridade alimentaria, ou á 
adecuación para o consumo dos produtos gandeiros en fases posteriores da cadea alimentaria, e 
comprobar a adopción de medidas e prácticas correctas de hixiene en explotación gandeira. 
Comprobarase o cumprimento das disposicións xerais de hixiene na produción primaria gandeira e 
operacións asociadas (Anexo I do Regulamento (CE) n.º 852/2004). 
 
Para poder valorar a eficacia deste control, este obxectivo xeral concretouse nun obxectivo 
estratéxico xeneral a cumprir no período de 5 anos, e dous obxectivos operativos, un nacional outro 
autonómico que serán valorados de forma anual. Revisaranse cada ano para a súa renovación ou 
substitución. (Os indicadores asociados a estes obxectivos atópanse detallados no apartado 7.2) 
 


3.2. OBXECTIVOS ESPECIFICOS. 


 
Para conseguir este obxectivo establecerase un control integral sobre todas as actividades da 
explotación gandeira que se relacionen coas normas básicas de hixiene tanto do animal, a súa 
alimentación, a súa saúde e a súa contorna, como das súas producións, os  principais aspectos a 
controlar son os seguintes: 
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1. As condicións xerais de hixiene da explotación gandeira 


 
2. A xestión adecuada da alimentación dos animais 


 
3. A xestión sanitaria global da explotación 


 
4. O uso racional dos medicamentos veterinarios 


 
5. A xestión dos subprodutos derivados da actividade gandeira 


 
6. Os rexistros que deben ser mantidos de forma obrigatoria 


 
Polo tanto, e no ámbito de aplicación que se define no seguinte apartado, os obxectivos específicos 
son: 
 


1. Obxectivo específico 1: controlar que o operador económico responsable das actividades de 
produción primaria e das operacións conexas, leva un autocontrol dos seus perigos 
(biolóxicos, físicos ou químicos) que poidan afectar á seguridade alimentaria das súas 
producións e reducir a súa introdución na explotación. 


 
2. Obxectivo específico 2: a xestión adecuada da alimentación dos animais, así como a 


natureza e orixe de alimentos para animais 
 


3. Obxectivo específico 3: control dos requisitos específicos de sanidade animal na 
explotación. 


 
4. Obxectivo específico 4: control de requisitos específicos en materia de uso de medicamento 


veterinario en explotación (dispensación, uso e rexistro)  
 


5. Obxectivo específico 5: garantir o cumprimento dos requisitos de xestión dos cadáveres de 
animais e outros subprodutos xerados nestas e en particular, a correcta clasificación e 
identificación e o mantemento dos rexistros de altas, baixas e envíos dos SANDACH aos 
lugares de destino, mediante as empresas de transporte autorizadas ou no seu caso a 
utilización das medidas transitorias e derrogacións autorizadas pola autoridade competente. 


 
6. Obxectivo específico 6: control dos rexistros de explotación en canto á súa existencia, 


cumprimentación axeitada e actualización periódica. 
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4. AUTORIDADES COMPETENTES DO PROGRAMA  
 
A Subdirección Xeral de Gandería, a  través do SERSEGAL, será a responsable da organización, 
programación, coordinación e supervisión así como da transmisión da información requirida desde o 
MAGRAMA ás comunidades autónomas. 
 
As funcións do SERSEGAL no ámbito do Programa son: 
 


1. Elaboración e aprobación do Programa. 
 


2. Coordinación, seguimento, verificación e supervisión da execución do Programa. 
 


3. Comunicación e envío á SGSPP da DGRAG dos informes anuais de resultados relativos ao 
Programa. 
 


4. Aprobación e execución das medidas correctoras do Programa, en liña coas directrices 
emanadas da readaptación do Programa Nacional. 


 
Os servizos provincias de Gandaría serán os responsables da execución e desenvolvemento do 
Programa no ámbito provincial correspondente, así como da remisión da información requirida ao 
SERSEGAL. 
 
As OACs, serán as responsables da execución do Plan no seu ámbito territorial e da transmisión da 
información aos Servizos Provinciais correspondentes. 
 
 
5. SOPORTES PARA EL PROGRAMA DE CONTROL 
 
5.1 RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ECONÓMICOS (INCLUYEN LABORATORIALES Y 
BASES DE DATOS). 


 
1- Recursos informáticos e bases de datos:  


 
1. Nacionais: Sistema Integral de Trazabilidade Animal “SITRAN” 
2. Sistema Integrado de Xestión 
3. Oficina Agraria Virtual 
4. Intranet rede da Consellería do medio Rural  


 
2- Recursos humanos: características del persoal de control oficial. 
 
O persoal que leva a cabo estes controis oficiais será persoal funcionario, laboral, por contrato 
administrativo, ou habilitado (autorizado) para tales fins. 
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O persoal debe cumprir os seguintes requisitos: 
 


1. Imparcialidade, calidade e coherencia do programa de control. 
2. Persoal de control libre de intereses. 
3. Capacidade laboratorial. 
4. Persoal cualificado e suficiente. 
5. Equipamentos suficientes. 
6. Poder legal de control. 
7. Procedementos documentados dispoñibles. 
8. Rexistros. 
9. Colaboración do produtor. 


 
A avaliación do cumprimento destes requisitos levase a cabo mediastes supervisións e as auditorías 
internas correspondentes. 
 
 


5.2 DELEGACIÓN DE TAREAS DE CONTROL. 


Non procede.  


5.3 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS ESTABLECIDOS DOCUMENTALMENTE. 


 
� Os controis oficiais realizaranse de acordo con este procedemento e cos protocolos e 


cuestionarios de avaliación establecidos que teñen como obxectivo facilitar a actividade 
inspectora e harmonizar as actividades de control por parte dos servizos inspectores en toda 
Galicia. 


� Estes documentos poderanse revisar, en función das modificacións da normativa, dos 
cambios que se produzan na estrutura, xestión ou funcionamento das autoridades 
competentes, dos resultados dos controis nos  anos precedentes, etc. 


� No Anexo III inclúese un índice dos procedementos de inspección (as versións actualizadas 
destes protocolos están dispoñibles na intranet da Consellería en cada momento). 


 


5.4 PLANES DE EMERXENCIA 


Non procede.  


5.5 FORMACIÓN DEL PERSOAL 


 
Segundo o disposto no artigo 6 do Regulamento (CE) 882/200, a autoridade competente garantirá 
que todo o persoal encargado de efectuar os controis oficiais recibe a formación axeitada que o 
capacite para cumprir a súa función de forma competente e efectuar os controis oficiais de xeito 
coherente. 
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A formación no ámbito do SERSEGAL divídese en tres niveis: 
 
1- A formación a nivel Autonómico: 
Constituída fundamentalmente pola Escola Galega da Administración Pública (EGAP), que 
anualmente oferta distintos cursos de formación tanto de carácter xeral coma especifico. Tamén se 
organizan xornadas e cursos de formación organizados por parte do sector, na que participa o 
persoal de control oficial. 
 
2- A formación a nivel Nacional: 
A AGE (Administración Xeral do Estado) aproba anualmente unha programación, de tipo xeral e 
específico, que organiza cada Ministerio. 
Por parte do MARM e dentro do Plan de Formación, celébranse anualmente cursos destinados ao 
persoal que realizan ou coordinan os controis oficiais na produción primaria de alimentos e pensos. 
Cursos de formación xerais e específicos por materias dirixidos ao persoal técnico que realiza os 
controis oficiais. 
Por parte da DGRAG, impártense anualmente cursos de formación continua para veterinarios de 
Sanidade Animal responsables dos controis oficiais en animais vivos, Sandach, Alimentación animal. 
 
3- A formación internacional: 
No marco do programa da Comisión Europea “Mellor formación para unha alimentación máis segura” 
os funcionarios españois poden participar en cursos formativos para incrementar a capacitación en 
áreas moi determinadas. Estes cursos son impartidos por institucións internacionais e organizacións 
de terceiros países. 
Os asistentes a estes cursos actúan coma formadores de outros profesionais no campo da 
seguridade alimentaria. 
 
 


6. DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL 
 


6.1 PLANIFICACIÓN DOS CONTROIS OFICIAIS: PRIORIZACI ÓN DOS CONTROIS. 
CATEGORIZACIÓN DO  RISCO.  
 


• Os controis oficiais efectuaranse, de xeito xeral, sen previo aviso (art.3 - Regulamento (CE) 
n.º 882/2004). A comunicación de inicio de actuacións realizarase no mesmo momento do 
control (poderase non obstante solicitar previamente ao interesado a documentación que se 
considere necesaria para o correcto desenvolvemento da inspección). 
 


• Excepcionalmente (ou naqueles casos nos que se considere preciso para maior eficacia do 
control), realizarase comunicación previa cunha antelación suficiente, indicando a causa que 
xustifique a mesma.  


 
• A selección da mostra está baseada en criterios de risco establecidos no programa nacional 


e distribuídos os controis o longo de todo o ano, segundo a frecuencia establecida. 
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6.2 PUNTO DE CONTROL  


Explotacións gandeiras detalladas no ámbito salvo as exceptuadas por ser de autoconsumo e de 
pequeno tamaño. 
 


6.3 NIVEL DE INSPECCIÓN E FRECUENCIA DOS CONTROIS OFICIAIS 
 
Este proceso de selección das explotacións a inspeccionar (mostra), é responsabilidade do Servizo 
do SERSEGAL. O obxectivo é o 1% do total de explotacións que forman o universo de control cada 
ano. 


Seleccionarase unha mostra do 1% do total de explotacións  que forman o universo de control 
(todas menos autoconsumo e as pequenas explotacións detalladas no anexo I) así como as 
explotacións especiais citadas anteriormente. Esta porcentaxe será distribuído por especies, de 
forma proporcional á importancia das capacidades produtivas de cada sector dentro da Comunidade 
autónoma de Galicia. 


A selección das explotacións que compoñerán a mostra realizarase: 


• Nun 50% de modo aleatorio (0.5%)  mediante calquera procedemento estatístico de 
selección aleatoria de mostras que garanta a representatividade da devandita elección. 


• Nun 50% de modo dirixido  (0.5%) sobre a base dunha análise de risco. 


Unha vez obtida a mostra aleatoria (0.5%), dende o SERSEGAL, remítese o listado de explotacións a 


controlar aos Servizos Provinciais, antes do 15 de xaneiro de cada ano.  


1- Para elixir a mostra da especie bovina (50% de modo aleatorio = 0.5% do total da mostra), 
farase da seguinte forma : 


1º Distribúese o nº total de explotacións que forma parte da mostra total, polo seu ámbito provincial: 
A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra (orden alfabético e segundo nº de REGA). 


2º En cada provincia, distribúese o nº total de explotacións por cada área sanitaria (orden alfabético). 


3º Calcúlase o 1% das inspeccións asignadas a esa área sanitaria, en base o nº total de explotacións 
de esa área. 


4º En caso de obter un nº fraccionado, sempre se redondeará a alza para obter un nº enteiro (o longo 
de toda a selección e en cada apartado farase o mesmo), desta forma queda asegurado cumprir o 
obxectivo da selección da mostra.    


5º Como hai que elixir o 50% (0.5% do total da mostra), divídese o nº resultante total de explotacións 
entre 2 , sendo este, o nº final de inspeccións que tocan facer por cada área sanitaria. 


6º Este nº de inspeccións por área, son distribuídas de forma aleatoria entre o nº total de 
explotacións, da seguinte forma:  
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Elíxese o primeiro REGA, e para o seguinte e sucesivos REGAs, súmaselle a cifra resultante de 
dividir o nº de total de explotacións por área entre o nº total de inspeccións por área. 


7º Unha vez que se obteñan os REGAs, para facer a correspondente inspección, farase unha 
comprobación previa por si ese REGA xa foi inspeccionado por HPP no ano anterior. No caso de que 
xa fora feita esa inspección, elixirase o seguinte REGA por estrito orden. 


 


EXEMPLO: 


Para explicar gráfica e numericamente este proceso empreguemos este exemplo da selección de 
explotacións e nº de inspeccións na especie bovina cos datos do 2015. 


• Nº TOTAL DE EXPLOTACIÓNS DA MOSTRA BOVINO EN GALICIA: 21.055 


• OBXECTIVO: 211 INSPECCIÓNS TOTAL ANUAL EN GALICIA (1% MOSTRA TOTAL) 


• OBXECTIVO: A CORUÑA: 74 INSPECCIÓNS  


 


GALICIA Nº TOTAL EXPLOT:  21.055 % Nº TOTAL INSP:  213 


A CORUÑA: 
7.311 


 
1% 74 


LUGO: 10.116 
 


1% 102 


OURENSE: 1.248 
 


1% 13 


PONTEVEDRA 2.380 1% 24 
 


 


Areas sanitarias de A Coruña  Nº DE EXPLOT: 7.311 %    


Arzúa 2.652 1% 27 0.5% 14 


Carballo: 1.221 1% 13 0.5% 7 


Ferrol - Betanzos 1.823 1% 19 0.5% 10 


Noia 1.615 1% 17 0.5% 9 


• No caso da área sanitaria de Arzúa:  


Elíxese o REGA que está en primeiro orden, e para o seguinte e sucesivos REGAs (ata acadar as 14 
inspeccións), temos que calcular a cifra que faga de sumando. Esta cifra é o resultado de dividir o nº 
total de explotacións da área (2.652) e o nº total de inspeccións que tocan facer nesta área (14), 
neste caso resulta ser 2.652:14 = 190. As 14 inspeccións a facer nesta área, sería a primeira e cada 
190 explotacións ( nº orden: 1 – 191 – 381 – 571 – 761 - etc). 







 


 
PROGRAMA DE CONTROL 
OFICIAL DA HIXIENE NAS 


EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS 
EN GALICIA 


 


PXC/SGA/HPP 


Páxina 15 de 40 


Rev. 2 


 


15 
 


 


Por tanto, as 40 inspeccións que tocan facer nesta primeira fase de forma aleatoria, cúmprese co 
obxectivo do 50% do total (74) para o ámbito provincial de A Coruña. 


E co resto das provincias farase exactamente igual. 


 


2- Para elixir a mostra do resto das especies anima is, ovino-cabrún, porcino, aves, équidos, 
coellos e abellas (50% de modo aleatorio = 0.5% do total da mostra), farase da seguinte forma : 


1º Calculamos o nº total de inspeccións, pois será o 50% das inspeccións totais que haberá que facer 
no ano 2016 para cada especie animal. Esta cifra será o resultado de: 


- Nº total de explotacións dunha especie animal. 
- Cálculo do 1% das inspeccións: cifra obtida do nº total de explotacións para unha especie 


animal (en caso necesario, axustamos a cifra enteira inmediatamente superior). 
- Cálculo do 50% das inspeccións do modo aleatorio: dividimos entre 2 a cifra resultante 


anterior (en caso necesario axustamos a cifra que sexa un nº par inmediatamente inferior, 
pois será compensado coa elección de inspeccións con criterios de risco). 


- Dividimos o nº total de explotacións dunha especie animal pola cifra de inspeccións resultante 
por este criterio aleatorio. Desta forma, e ordenadas as explotacións de cada especie animal 
por ámbito provincial por orden alfabético, desta maneira conseguimos unha distribución 
homoxénea e equitativa dentro do ámbito de Galicia. 


- Elíxese a primeira explotación de Galicia e para a seguinte e sucesivas a cifra resultante da 
división anterior. 


- Farase unha comprobación para verificar si os REGAs obtidos foron inspeccionados no ano 
2015, pois no caso de selo, elixirase o REGA seguinte. 


2º No caso particular das especies animais équidos e coellos, a cifra resultante de inspeccións totais 
para o ano 2016, resulta ser 2 inspeccións para todo este ano, dado que a mostra está formada por 
un nº reducido de explotacións. Para estas especies animais, elixiremos a primeira explotación na 
provincia onde haxa máis explotacións.  


- Para os équidos é a provincia de Lugo (102 explot. = 1 inspección modo aleatorio). 
- Para os coellos e a provincia de A Coruña (60 explot. = 1 inspección modo aleatorio). 


 


EXEMPLO:  


Para a especie animal ovino - cabrún  de Galicia: 


- Nº TOTAL DE EXPLOTACIÓNS EN GALICIA: 1.782.  
- CÁLCULO DO 1% DE 1.782 (REDONDEO A ALZA) = 18 INSPECCIÓNS ANUAIS. 
- CÁLCULO DO 50% DE 18 INSPECCIÓNS = 9 INSPECCIÓNS DE FORMA ALEATORIA. 
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- Cálculo da cifra sumando: 1782 : 9 = 198 (cifra sumando). 
- Elíxese o primeiro REGA de Galicia e para o seguinte e sucesivos imos sumando 198, ata 


obter os 9 REGAs necesarios (pois son 9 as inspeccións que tocan facer de forma aleatoria). 
 


ESPECIE ANIMAL Nº EXPLOT. 


GALICIA 


INSP. 


 


Nº DE INSP. 


TOTAL 2016 


50% DE FORMA 


ALEATORIA 


SUMANDO 


OVINO-CAPRINO 1.782 1% 18 9 1782:9 = cada 198 REGAs 


PORCINO 1.083 1% 11 5 1083:5 = cada 217 REGAs 


AVES 834 1% 9 4 834:4   = cada 209 REGAs 


APICULTURA 1.113 1% 12 6 1113:6 = cada 186 REGAs 


 


 - Análise de risco: 


- Aplícase para a selección da mostra de todas as especies os criterios de risco propostos no 
Programa Nacional, adaptados á realidade galega. 
 


- Segundo estes criterios, puntúanse todas as explotacións non avaliadas nos anos 
anteriores,  sendo directamente proporcional o nivel de risco á puntuación obtida. Escóllese 
en cada provincia o número de explotacións sinalado no Anexo II, por rigorosa orde do nivel 
de risco. 
 


- Se algunha explotación non puidera inspeccionarse por causa xustificada, substituirase pola 
seguinte da lista. Para isto, o servizo correspondente de Gandería comunicará as 
explotacións que non se poidan inspeccionar, con indicación da causa xustificada, e o 
SERSEGAL comunicará cal  ou cales son as seguintes da lista. 
 


- Os criterios agrúpanse en comúns, para varias especies, e específicos de cada unha delas 
(referidos a  referidos a diversas patoloxías específicas ou a outras causas). 
 


- As explotacións con problemas de cualificación sanitaria, ou con resultados positivos dentro 
do PNIR, son sometidas a un seguimento exhaustivo por parte dos SVO. A situación 
sanitaria determina o tipo de control oficial sanitario por parte dos SVO. Polo tanto non ten 
sentido utilizar estes parámetros como criterio de risco e incrementar innecesariamente o 
número de controis nas mesmas. 
 


- Os intercambios comunitarios de animais cara a Galicia son controlados polos SVO 
documentalmente, e sobre o terreo dependendo das circunstancias, polo medio do sistema 
TRACES. Por tanto carece de sentido utilizar estes como criterio de risco para incrementar a 
frecuencia do mostreo. 
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Os criterios de risco son os seguintes:  
 
A) Número de animais:  
 
Unha vez determinado o tamaño medio “M” de animais por explotación na CCAA de Galicia, 
asignaráselle a seguinte puntuación: 
 


Tamaño explotación Puntos 


 0 0 


>0< M 1 


> 1 M<=2 M 2 


> 2 M 3 


 
B) Tipo de explotación: 
 


Tipo explotación Puntos 


Explotacións de produción e reprodución 1 


Explotacións especiais de tratantes ou operadores 


comerciais 
2 


Resto de explotacións especiais 0 


 
 
C) Situación en relación a presenza de veteririnari o de explotación: 
 
En función do coñecemento que se teña da explotación sobre o asesoramento veterinario que 
posúe: pertenza a unha ADS, a un sistema de aseguramiento de calidade, a un sistema de 
produción integrado, coñecemento do uso dos servizos dun veterinario privado? 
 


Situación en relación al veterinario Puntos 


Pertence a unha ADS, ou a un sistema de 


aseguramento de calidade  e/ou acredita a  


existencia de veterinario de explotación 


0 


Non pertence a unha ADS, a un sistema de 


aseguramento de calidade, integración e non 


acredita a presenza de veterinario  de explotación 
3 
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D) Consideracións de saúde pública e sanidade anima l: 
 
Atendendo a estes parámetros poderíase establecer: 
 


Situación  sanitaria Puntos 


M1, resultados PNIR positivo. T1, B1, A0, A1 Non 


indemne a calquera enfermidade de control oficial, 


vixilancia ou erradicación Explotacións con positivos 


noutras patoloxías de importancia de declaración 


obrigatoria 


3 


M2 T2, B2,A2 2 


M3 B3,A3 1 


M4, A4 resultado PNIR negativo T3, B4, Indemne a 


leucosis ou a calquera outra enfermidade obxecto 


de control oficial, erradicación ou vixilancia 


0 


 
E) Resultados dos controis anteriores: 
 
En función dos resultados nas inspeccións realizadas no ano anterior a puntuación será a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelas explotacións con puntuación maior de 11 (nos criterios nacionais)  serán consideradas de 
alto risco, entre 3 e 11 de risco medio e menor de 3 de baixo risco. 


 


Resultados dos controis previos Puntos 


Sen irregularidades ou incumprimentos 
 


0 


Existencia de irregularidades ou incumprimentos nun 
control, sen inicio de expediente sancionador 


 
1 


Existencia de irregularidades ou incumprimento nun 
control, con inicio de expediente sancionador 


 
2 


Existencia de Incumprimento en máis dun control con 
expediente sancionador 


 
3 
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Nas explotacións leiteiras, a presenza nas mesmas do subproduto da industria do bioetanol 
coñecido como po de cereal, será suficiente para considerarllas de ALTO RISCO, consideración 
está que se aplicará xa no mesmo ano no que se produce o achado, polo tanto os propios 
inspectores comarcais se encargarán de facer o seguimento no ano en curso. No seguinte ano 
estas explotacións xa serán incluídas na mostra de control polo SERSEGAL.  
 
 
6.4 NATUREZA DO CONTROL: MÉTODOS OU TÉCNICAS USADAS  PARA O CONTROL 
OFICIAL  
 
Os controis executaranse tanto de xeito aleatorio (dentro do Programa de control oficial), como de xeito 
dirixido (ante alarmas, denuncias ou sospeitas, etc).  
 
A natureza dos controis comprende: 
 


1. Control administrativo e documental  
2. Control visual in situ 
3. Levantamento de acta e informe posterior á inspección 
4. Vixilancia e seguimento posterior no caso de incumprimentos 


 
Realización dos controis: 
 
Os procedementos de control oficial centraranse nas condicións de hixiene da explotación e na 
xestión sanitaria desta, que demostren o correcto cumprimento da lexislación en materia de 
sanidade e alimentación animal. 
 
Estes procedementos estrutúranse en 6 grandes bloques: 
 


1. As condicións xerais de hixiene da explotación gandeira 
2. A xestión adecuada da alimentación dos animais 
3. A xestión sanitaria global da explotación 
4. uso racional dos medicamentos veterinarios 
5. A xestión dos subprodutos derivados da actividade gandeira 
6. Os rexistros que deben ser mantidos de forma obrigatoria 


 
Por especies, os contidos son basicamente similares (en ruminantes e monogástricos), agás 
aspectos referentes á xestión sanitaria en relación con patoloxías específicas. 
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1- As condicións xerais de hixiene da explotación g andeira (anexo I) Regulamento 852/2004) 
 


� Control visual das instalacións e documental de plans ou procedementos de limpeza e 
desinfección ou probas de procesos levados a cabo para cumprir este requisito. 
 


� Control visual das instalacións  e documental de plans ou procedementos de limpeza e 
desinfección ou probas de procesos levados a cabo para cumprir este requisito. 


 
� Comprobación de animais con destino a matadoiro, no seu caso, ou comprobar co operador 


se se realiza algún tipo de práctica adecuada para lograr este fin. 
 


� Comprobación do tipo de auga utilizada para os animais e o seu control analítico (se se 
fixese) e das  condicións organolépticas básicas para o seu consumo por animais. 


 
� Comprobación da existencia de control de pragas e a súa xustificación documental e visual. 


Inspección de animais estraños á explotación que poidan ser fonte de contaminación. 
� Comprobación documental dos procesos e rexistros de xestión de residuos (esterco, cama, 


palla...) e sustancias perigosas. Inspección visual. 
 


� Comprobación documental e visual na explotación da existencia de normas de hixiene do 
persoal e do seu coñecemento por parte do mesmo. Revisaranse xustificantes da formación 
recibida. 


 
 
2- Requisitos especiais de hixiene na explotación d e produción de leite (Regulamento 
853/2004, anexo II sección IX))   


 
1-Requisitos aplicables a locais e equipos: 
 


� Os equipos de muxido e os locais onde se almacene, manipule ou arrefríe o leite, deben estar 
construídos para evitar a contaminación do leite.  


� Os locais de almacenamento do leite deben estar protexidos contra alimañas e separados de 
locais con animais e se é necesario con refrixeración.  


� As superficies que entren en contacto co leite deben ser fáciles de limpar e desinfectar, no 
seu caso. Serán mantidas en bo estado.  


� Os recipientes e as cisternas que se utilizaron para o transporte de leite cru deberán limparse 
polo menos unha vez ao día para poder volvelos a utilizar.  


2-Hixiene durante o muxido, recollida e transporte dentro da explotación: 


� O muxido realizarase de forma hixiénica garantindo a limpeza previa dos pezóns (con 
produtos autorizados), ubre e partes contiguas.  
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� O leite con anomalías organolépticas ou fisicoquímicas, non se destina a consumo humano. 
Tampouco o leite de animais enfermos  ou de animais sometidos a tratamento e sen finalizar 
o tempo de espera.  


� Tras o muxido, o leite conservarase nun lugar limpo que evite a contaminación, a unha  
temperatura de 8 ou 6ºC dependendo da frecuencia de recollida. 


� Durante o transporte dentro da mesma explotación a temperatura do leite non superará os 
10ºC.  


3-Hixiene do persoal: 


� O persoal encargado do muxido e manipulación do leite levará roupa limpa apropiada.   
� As persoas encargadas do muxido deben ter un grao de limpeza elevado. Preto do lugar do 


muxido debe haber instalacións para poder lavarse as mans e os brazos. 


 
3- A xestión adecuada da alimentación dos animais 
 


� Control de documentación xustificativa. 
 


� Control de albarans de compra, facturas etiquetaxe e inspección visual do penso e o seu 
uso na explotación. 
 


� Verificación do cumprimento da normativa de prohibición de uso de proteínas animais 
transformadas (en función das especies), co axeitado mantemento de separación de 
instalacións de almacenamento e incluíndo, cando proceda, a toma de mostras. 


� Control das condicións de uso de pensos medicamentosos, incluíndo os controis 
documentais de rexistros e receitas veterinarias e incluíndo, cando proceda, a toma de 
mostras. 
 


� Control sobre a presenza de substancias prohibidas e substancias indesexables en pensos, 
incluíndo a toma de mostras cando proceda.  


 
� Control sobre a etiquetaxe, incluíndo tanto a comprobación documental de que a etiqueta ou 


documento comercial se axusta á normativa en vigor como os controis analíticos que se 
realizan para comprobar que os contidos declarados na etiqueta axústanse ao contido real, 
incluíndo o control da presenza e a etiquetaxe de organismos modificados xeneticamente 
(OMX). Prestarase especial atención a aqueles nutrientes ou aditivos para os que haxa un 
máximo establecido. 


 
� Control sobre contaminación microbiolóxica dos pensos. 
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� Control de uso exclusivamente de pensos autorizados provenientes de establecementos 
rexistrados e/ou autorizados. En explotacións leiteiras prestando especial atención á 
presenza de po de cereal. 


 
 
4- A xestión sanitaria global da explotación 
 


� Control documental no Libro de Rexistro de Explotación (LRE) da presenza de indicadores 
que fagan sospeitar dalgunha enfermidade grave que debese ser notificada aos SVO por 
ser evocadora dunha EDO, por exemplo: Diminucións drásticas da produción (Leite, ovos, 
etc.), mortalidades anormalmente altas ou diminución dos consumos de auga e penso 
(avicultura) (Lei 8/2003 de Sanidade Animal)  


 
� Control documental Acta oficial de L&D oficial asinada polo veterinario oficial responsable de 


supervisar as operacións.  
 


� Control documental  de Acta oficial de illamento de animais asinada polo veterinario oficial 
responsable  
 


� Conduces/GOSP de traslado de animais positivos a matadoiro. Acta oficial de sacrificio  de 
animais en explotación/Acta de taxación dos animais sacrificados 


 
� En explotacións: avícola, porcino, cunícola, equino: Plan sanitario asinado por veterinario 


responsable; documento que acredite pertenza a unha ADSG;  existencia de veterinario 
encargado da aplicación do programa nacional de Aujeszky (RD 360/2009: Programa 
Nacional de Aujeszkzy)  
 


� Documento sanitario de entrada de animais  ou rexistro de entradas en LRE para verificar 
cualificación sanitaria da explotación de orixe así como ausencia de restricións que 
imposibilitarían o movemento (Lei 8/2003 de Sanidade Animal) 


 
� Documentos de comunicación de resultados obtidos de probas no marco de implementación 


dos programas nacionais oficiais de sanidade animal. Rexistros das análises e os seus 
resultados no LRE (Lei 8/2003 de Sanidade Animal). 


 
- En relación coa xestión sanitaria específica  por enfermidade animal, inclúense : 
 


� Brucelose-Tuberculose: 
 


• Verificación documental da realización por parte dos titulares da explotación das probas 
rutineiras de diagnóstico para a obtención, mantemento ou recuperación das cualificacións 
sanitarias, de acordo coas Directivas 64/432/CEE e 91/68/CEE. 
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• Control e realización das revisións previas aos movementos de animais (comerciais, pastos, 


transhumancia) tanto a nivel de comercio intracomunitario como nacional, coas excepcións 
consideradas no programa. 


 
• Control e verificación dos movementos de animais en función da cualificación sanitaria das 


explotacións de orixe e destino, e das restricións aos movementos en explotacións 
positivas e non cualificadas. 


 
• Verificación do sacrificio dos animais reaccionantes positivos en prazo.  


 
• Verificación, nas explotacións positivas, do illamento de animais reaccionantes positivos e 


da correcta limpeza e desinfección das instalacións trala retirada de reaccionantes 
positivos, e da correcta reutilización dos pastos. 


 
• Verificación do correcto destino do leite en función da cualificación sanitaria e dos animais 


reaccionantes positivos. 
 


• Verificación do cumprimento das medidas de bioseguridade nas explotacións de acordo 
coas Directivas 78/52/CEE e 90/242/CEE. 


 
• Verificación da notificación obrigatoria en caso de sospeita de enfermidade. 


 
• Verificación da non posesión na explotación de reactivos nin vacinas nin tratamentos 


desensibilizantes fronte a estas enfermidades. 
 


 
� Lingua Azul: 


 
• Verificar que se cumpren os requisitos para o movemento de animais susceptibles a esta 


enfermidade establecidos na Orde ARM/3373/2010, de 27 de decembro. Estes requisitos 
só existen no caso de movementos de animais con orixe na Península e con destino as 
Illas Baleares ou Canarias que se considera zonas libres da enfermidade. 


 
� Enfermidade de Aujezsky 


 
• Verificar que se cumpren os controis serolóxicos obrigatorios, segundo establece o Real 


Decreto 360/2009, tanto para o cálculo das taxas de prevalencia comarcal como para 
definir e manter a cualificación sanitaria da explotación segundo establece o Real Decreto 
360/2009. 
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• Verificar que existe un veterinario responsable a cargo do control do programa na 
explotación. No caso de que pertenza a unha ADS, comprobar que o programa sanitario 
da ADS inclúe as medidas establecidas no Real Decreto 360/2009. 


 
• Verificar que o programa vacinal básico establecido polo Real Decreto 360/2009 se cumpre 


e se adapta ao tipo de explotación, mediante control serolóxico para a detección de gB.  
 


• Verificar que a vacinación se realiza baixo control do veterinario responsable e que se garda 
rexistro dela. 


 
• Verificar que os movementos de entrada e saída dos animais cumpren co establecido no 


Real Decreto 360/2009, estando polo tanto supeditados á cualificación sanitaria da 
explotación e á taxa de prevalenza comarcal. 


 
• Verificar a correcta identificación ou marcado dos animais naqueles casos onde o Real 


decreto 360/32009 así o prevexa, como é o caso dos animais positivos. 
 


• Verificar que se leva a cabo un control axeitado sobre a reposición, xa sexa auto-reposición 
ou reposición externa. Verificar que esta reposición se leve a cabo baixo control oficial. 


 
� Influenza Aviaria 


 
• Verificar que se manteñen e cumpren as condicións de bioseguridade xerais, así como o 


cumprimento dos requisitos legais establecidos nas explotacións situadas nos municipios 
declarados de zonas de risco declaradas oficialmente, de especies cinexéticas con fins de 
repoboación, e/ou de aves acuáticas usadas como reclamo de caza.  


 
• Verificar o correcto traslado dos animais entre explotacións do territorio nacional en función 


do risco de adquirir o virus da influenza e, en particular, nas entradas e saídas de animais 
nas explotacións.   


 
• Verificar o cumprimento por parte das explotacións avícolas e do persoal encargado da súa 


xestión (incluído o persoal técnico/veterinario) das esixencias en materia de notificación de 
enfermidades e de movementos de animais entre explotacións. 


 
� Salmonelose 


 
• Verificación de que as instalacións da explotación son adecuadas para previr a entrada de 


Salmonella spp. 
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• Verificación do estado sanitario das aves que entran na explotación mediante o control 
documental do certificado de control sanitario para Salmonella nos reprodutores de orixe 
da manda. 
 


• Verificación do correcto traslado dos animais entre explotacións do territorio nacional a 
través do control documental do documento sanitario do movemento oficial. 


 
• Verificación do mantemento de rexistros na explotación mediante control documental. 


 
• Verificación da vacinación de galiñas poñedoras, non exentas da obrigatoriedade mediante 


control documental. 
 


• Verificación da realización de autocontrois por parte do produtor nas explotacións de 
reprodutoras, poñedoras e polos de engorde. 


 
• Verificación da ausencia de movemento de aves positivas, salvo que o destino sexa o 


sacrificio ou a destrución. 
 


• Verificación da eficacia da limpeza e desinfección das instalacións trala retirada de animais 
positivos. 


 
� Encefalopatías esponxiformes transmisibles 


 
• Verificación polas autoridades competentes do cumprimento das esixencias en materia de 


notificación de enfermidades e movemento de animais entre explotacións. 
 
 
5- O uso racional dos medicamentos veterinarios (Re al Decreto Lexislativo 1/2015 e Decreto 
63/2012) 
 


� Control da existencia  as receitas dos medicamentos veterinarios aplicados aos animais, 
segundo consta no libro de tratamentos e do seu enchemento completo e correcto. 


 
� Control documental do libro de tratamentos e da existencia en explotación dos animais en 


período de espera 
 


� Control visual dos medicamentos veterinarios que poidan existir na explotación. Solicitude 
de receitas. Revisión de protocolos de eliminación ou destrución 
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6- A xestión dos subprodutos derivados da actividad e gandeira 
 


� Mantemento do rexistro da xestión dos cadáveres sobre a recollida de cadáveres, 
adecuación no almacenamento de cadáveres 
 


� Comprobación de que as entregas se realizan a un transportista rexistrado para o seu envío 
a planta de tratamento autorizada. 


 
� Utilización de fertilizantes que contén SANDACH en explotacións agrícolas e gandeiras. 


Rexistro dos produtos. En caso de ruminantes: Información sobre período de entrada en 
pastos de ruminantes dende a utilización como fertilizantes. 


 
 
7- Os rexistros que deben ser mantidos de forma obr igatoria (Anexo I Regulamento 852/2004, 
Real Decreto 361/2009)) 
 
7.1- Rexistros relacionados coa trazabilidade: 


• Libro de explotación  
• Movemento pecuario, incluído o intracomunitario 
• Saída de cadáveres 


 
7.2- Rexistros esixidos polo Regulamento 852/2004: 
 
7.2.1-Natureza e orixe dos alimentos subministrados aos animais: 


• Data. 
• Cantidade. 
• Provedor. 
• Denominación comercial. 
• Número de lote / albará. 


 
7.2.2- Detalle dos medicamentos veterinarios ou outros tratamentos administrados aos animais, 
datas de administración e tempos de espera: 


• Data de inicio e final do tratamento. 
• Identificación do tratamento e no seu caso do medicamento veterinario. Cantidade 


administrada.  
• Nome e dirección do provedor do medicamento ou tratamento. 
• Identificación individual do animal ou animais, ou do lote de animais. 
• Natureza do tratamento administrado. 
• Tempos de espera. 
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7.2.3- Aparición de enfermidades animais: 
• Enfermidade aparecida que afecte á seguridade dos animais ou das súas producións. 
• Identificación do animal ou do lote de animais afectados (marca e número de animais). 
• Probas de diagnóstico realizadas (incluíndo a data). Tratamento / medidas efectuadas 


(referencia ao libro de tratamentos veterinarios). 
• Nome e número de colexiado do veterinario da explotación. 


 
7.2.4- Os resultados das análises efectuadas en mostras tomadas na explotación, sexan oficiais ou 
non: 


• Identificación individual do animal (código), do lote de animais  (marca e número de animais 
que o compoñen), ou do penso (tipo de penso, fabricante, lote e tamaño da partida). 


• Tipo de mostra. 
• Data de toma de mostras. 
• n.º de acta oficial ou documento privado. 
• Obxecto da análise. 
• Informe de resultados / medidas adoptadas. 


 
7.2.5- Os informes pertinentes sobre controis efectuados en animais ou produtos de orixe animal: 


• Identificación individual do animal ou do lote de animais (marca e número de animais que o 
compoñen). 


• Número do informe. 
• Referencia do informe: orixe. 
• Contido. 
• Medidas tomadas como consecuencia. 
• Data na que se tomaron as medidas. 


 
7.3- Outros rexistros: 


• Fitosanitarios e biocidas 
• Sementes modificadas xeneticamente 


 
 
Requisitos de control en ganderías extensivas: 
 
As explotacións extensivas atópanse tamén incluídas no ámbito deste programa de control. 
 
As explotacións extensivas especialmente no gando vacún de produción de carne (vaca nodriza), 
en ovino de leite e carne, en gando porcino e equino. 
 
Debido ás particularidades nestas producións pódese establecer certa flexibilidade na aplicación 
dos requisitos que han de ser controlados.  
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Todos os requisitos anteriormente descritos, serán esixibles nestas explotacións, dependendo do 
tipo de establecemento que presente a explotación para controlar. Excluiranse aqueles que non 
sexan de aplicación para cada caso concreto, por exemplo, que non se dispoña de ningunha 
edificación, que non se alimente aos animais con penso en ningún momento, ou o de manter un 
control de pragas nestas ganderías. 
 
 
Acta de control e informe de inspección. 
 
Este control apoiarase nun protocolo que examine o cumprimento das disposicións obrigatorias que 
establece a normativa e a comprobación da forma en que o produtor asegura o cumprimento 
destas. Se a explotación posúe programa de autocontrol, de aseguramento da calidade, poderase 
realizar unha verificación da súa aplicación. A inspección comezará coa análise da información 
previa existente sobre esa explotación. Na sistemática de inspección seguirase un esquema de 
mínimos ou "control" 
 
A visita de inspección completarase cunha acta, na que consten os seguintes datos: 
 


1. Datos relativos á empresa ou explotación. 
2. Persoa responsable ante a que se realiza a inspección. 
3. Feitos relevantes da inspección. 
4. Medidas aplicadas para a emenda dos problemas detectados e prazos impostos. 
5. Feitos que puidesen supoñer inicio dun procedemento sancionador ou imposición dalgunha 


das medidas  de salvagarda establecidas no Regulamento (CE) n.º 882/2004. 
6. Sinatura do veterinario oficial e do responsable da explotación.  
7. Toma de mostras, se procede. 


 
Despois de cada inspección en explotación e xunto coa cobertura do protocolo e acta, débese 
realizar un informe de resultado do control e remitilo ao servizo de Seguridade Alimentaria nas 
Producións Gandeiras (segundo formato Excel que será remitido a cada Servizo Provincial no seu 
momento). É na avaliación destes informes nos que se basea o establecemento de visitas de 
seguimento ás explotacións (explotacións de alto, medio e baixo risco) Este seguimento é 
independente do control da subsanación ou emenda dos problemas detectados para os que se 
estableceu un prazo na acta levantada. 
  
Finalmente, ante un incumprimento, adoptaranse medidas para o retorno ao cumprimento, que 
deben incluír certa gradualidade na aplicación de sancións; permitirase certa marxe ao produtor 
para a emenda das non conformidades, e estableceranse prazos abondo para permitir o retorno ao 
cumprimento, e cunha finalidade formativa e informativa.  Non obstante, se no transcurso dunha 
inspección se descobre algún feito grave, tipificado como tal na normativa correspondente e que 
poida dar lugar a un problema de saúde pública, débese actuar de inmediato con medidas 
cautelares e, se procede, coa incoación do correspondente procedemento sancionador. 
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En función dos achados detectados no primeiro período de implantación do programa, aplicarase o 
que establece a Lei 8/2003 de sanidade animal, no seu artigo 94, que describe entre outras as 
seguintes medidas aplicables a este Programa de control:  
 
1 Clausura ou peche de empresa, instalacións ou explotacións, por falta de autorización, rexistros 
preceptivos, ou suspensión temporal ata que rectifiquen os seus defectos ou cumpran requisitos 
esixidos. 
2 Reintegro de axudas percibidas. Así mesmo, poderase aplicar o artigo 17 do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, sobre responsabilidade dos operadores, ou calquera das mencionadas no artigo 54 
do Regulamento (CE) n.º 882/2004 sobre "Actuacións en caso de incumprimentos". 
 
 


APLICACIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL NO PERIODO 2016-2 020. UNIVERSO DE 
EXPLOTACIÓNS PARA INSPECCIONAR. NÚMERO E FRECUENCIA  DOS CONTROIS 
 
Criterios para definir o universo de explotacións: 
 


- Bovino : explotacións de abasto de produción e reprodución, recría de xovencas, operadores 
comerciais de gando vacún con censo igual ou superior a 5 bovinos adultos (equivale a 5 
UGM) e no caso dos cebadeiros de vacún con censo igual ou superior a 30 animais; (quedan 
excluídas as de  autoconsumo, feiras, matadoiros, etc). 
 


- Ovino - Cabrún : explotacións de abasto de produción e reprodución e operadores de gando 
ovino-cabrún con censo igual ou superior a 20 reprodutores (equivale a 3 UGM). 
 


- Porcino : explotacións industriais e de operadores con capacidade autorizada igual ou 
superior a 5 porcas reprodutoras e superior a 25 animais de cebo, no caso dos cebadeiros, 
(quedan excluídas as explotacións de autoconsumo e reducidas). 
 


- Equino : cebadeiros, explotacións de produción de carne e operadores comerciais de gando 
equino con censo igual ou superior a 10 équidos maiores de 12 meses. 
 


- Aves : explotacións avícolas industriais (excluídas as de autoconsumo), para avicultura de 
posta capacidade autorizada maior a 350 aves e avicultura de carne capacidade autorizada 
maior a 1000 polos. 
 


- Coellos : explotacións industriais con capacidade autorizada maior a 300 nais reprodutoras. 
 


- Apicultura : explotacións con censo igual ou superior a 15 colmeas. 
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Número e frecuencia dos controis para cada especie:  
 
Este apartado está descrito de forma detallada no punto 6.2. 
 
Do conxunto de explotacións, seleccionarase un número correspondente a un mínimo dun 1% do 
total de explotacións da Comunidade Autónoma incluídas no universo para controlar.  
 
Ese número distribuirase entre as catro provincias en función da porcentaxe de explotacións 
incluídas no universo de control que posúa cada unha delas. 
 


• Nun 50% de modo aleatorio (0.5%)  mediante calquera procedemento estatístico de 
selección aleatoria de mostras que garanta a representatividade da devandita elección. 


• Nun 50% de modo dirixido  (0.5%) sobre a base dunha análise de risco.  


 
Para seleccionar a mostra aplicaranse os criterios de risco establecidos segundo o Programa 
Nacional de Control Oficial da Hixiene nas Explotacións Gandeiras e específicos do Programa 
autonómico de Galicia. 
 
Unha vez aplicados os criterios de risco, asignaráselle unha puntuación a cada explotación, de tal 
forma que a selección dirixida comece coas explotacións que teñan maior puntuación ata completar o 
número asignado para cada especie. 
 
No Anexo II inclúense as táboas coa previsión do reparto por provincias e para cada especie. 
 
 
Gravación e remisión da información: 
 


- As inspeccións  efectuadas gravaranse no Sistema Integrado, nos códigos habilitados en 
función de cada tipo de inspección (no Anexo III). Xúntase un esquema destes códigos, que se 
manterá actualizado na intranet da consellería). 
 


- Resultados dos controis : anualmente, os Servizos Provinciais enviarán ao SERSEGAL os 
informes relativos aos resultados dos controis efectuados (nos formatos de folla Excel 
establecidos). 
 


- En relación cos incumprimentos detectados (irregula ridades e infraccións ) 
mensualmente, os servizos provinciais de Gandería manterán actualizadas as bases de 
datos correspondentes (“Expedientes Sancionadores-Irregularidades SERSEGAL”), 
habilitadas polo SERSEGAL na carpeta compartida SX Gandaría. 
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- Ao rexistrar esta información esta información, considerarase que se definen dous tipos de 
incumprimentos: 


 
1. Irregularidades : inclúense só as deficiencias detectadas que orixinaran algún tipo de 


requirimento ao operador inspeccionado (ademais da acta), como por exemplo un informe 
técnico ou un requirimento de emenda. 
 


2. Infraccións : deficiencias detectadas que dean lugar ao inicio dun expediente sancionador. 
 


- En relación coa verificación dos controis : as supervisións deste tipo que se realicen desde 
os Servizos Provinciais, suporán a emisión dun informe anual desta supervisión. Así mesmo, 
estes datos serán gravados polos responsables do Servizo Provincial, na Base de Datos 
(Excel) “Resultados da verificación”, que se habilitará para ese fin. 


 
 
Arquivo de documentación: 


 
- Como norma xeral, os documentos xerados no transcurso da execución deste Programa 


(copias de actas, documentación recollida nas inspeccións, informes da verificación da 
calidade dos controis emitidos, etc.), conservaranse durante un prazo de mínimo de 5 anos  
contados a partir da data de emisión da acta/documento en cuestión. 
 


- No caso específico de documentos que deriven ou poidan dar lugar a un expediente 
sancionador, a documentación conservarase durante o tempo no que o expediente poida ter 
virtualidade ou efectos. 


 
 
Comunicación dos resultados dos controis: 
 


- SERSEGAL remitirá os resultados dos controis en Galicia ao MAGRAMA nos prazos fixados 
no Programa Nacional. 


 
- Para dar cumprimento ao establecido no artigo 7 do RE 882/2004, e de acordo co artigo 9 do 


citado regulamento, como mínimo  en caso de infraccións ou irregularidades , deberase 
comunicar a finalidade e métodos empregados nos controis oficiais así como os seus 
resultados (remitindo, no seu caso, un informe coas medidas que se deberán adoptar para 
corrixir as deficiencias atopadas e o prazo concedido para a súa corrección) 


 
- No caso de que os controis sexan conformes considerarase esta comunicación debidamente 


acreditada mediante a entrega da copia correspondente da acta de inspección emitida durante 
o control. 
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Relación con outros plans de control: 
 
Co fin de evitar duplicidades no proceso de inspección, integráronse neste plan o control dos 
seguintes aspectos: 
 


1. Da xestión de cadáveres, así como doutros subprodutos de orixe animal non destinados a 
consumo humano. 
 


2. Dos produtos destinados á alimentación dos animais e dos requisitos de hixiene na 
explotación gandeira que establece o Regulamento (CE) nº 183/2005 (anexos I e III)  
 


3. A utilización do medicamento veterinario para as explotacións de ruminantes, porcos e aves, 
agás en casos especiais (actuacións de seguimento ou sospeita derivadas das alertas de 
farmacovixilancia ou trazabilidade). 


 
 


6.5 INCUMPRIMENTOS DO PROGRAMA 
 
Incumprimento  segundo o Regulamento (CE) nº 882/20 04” o feito de non cumprir a normativa en 
materia de pensos e alimentos e as normas para a protección da saúde animal e o benestar dos 
animais”.  
 
Neste programa a normativa para aplicar será a incluída no capítulo correspondente, con especial 
interese nas que se relacionan coa hixiene alimentaria na produción primaria (Regulamento 
852/2004) e as normas comunitarias e nacionais de sanidade animal. Real Decreto Lexislativo 
1/2015, de 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos 
medicamentos e produtos sanitarios. 
 
Ante un incumprimento segundo o Regulamento 882/2004 aplicásense as medidas establecidas no 
artigo 54 do mesmo e o 55 no caso de establecemento de sancións por parte das autoridades 
nacionais. 
 
Independentemente diso poderanse tomar medidas de forma inmediata segundo a gravidade do 
incumprimento, como: 


1. Intervención cautelar da explotación 
2. Suspensión da actividade e peche 
3. Inmovilización do gando. 
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Os incumprimentos dividiranse en: 


1. Incumprimentos que xeran proposta de expediente sancionador: Infraccións leves, graves ou 
moi graves  


2. Incumprimentos que non xeran inicio de expediente sancionador. 
 


 
1. Incumprimentos que xeran proposta de expediente sancionador (infraccións).  
 
Segundo o establecido na Lei 8/2011 de Sanidade Animal e a Lei 17/2011 de seguridade alimentaria 
e nutrición, para este programa de control, considerásense infraccións os incumprimentos nos 
requisitos seguintes.  
 
A gradación en leves, graves ou moi graves será determinada pola autoridade competente 
correspondente.  
 
Detállase a continuación unha listaxe dos principais incumprimentos que, sen ser unha lista 
exhaustiva, considérase que son as principais infraccións que se poden atopar no desenvolvemento 
do control oficial deste programa. 
 


1) As simples irregularidades na observancia das normas de seguridade alimentaria(será leve a 
non ser que se tipifique como grave ou moi grave) 


2) Deficiencias nos rexistros ou cuantos documentos obriguen a levar as disposicións vixentes 
de interese en seguridade alimentaria (leve). A súa ausencia poderá ser considerará como 
infracción grave ou moi grave 


3) Falta de comunicación de sospeita de enfermidade animal ou comunicación fose do prazo 
establecido (leve, grave ou moi grave) 


4) Oposición ou falta de colaboración coa autoridade de control (leve). Se esta acción impide ou 
dificulta a inspección a infracción considerarase grave ou moi grave 


5) Considerarase infracción grave a ausencia de sistemas e procedementos que permitan 
identificar os operadores económicos a calquera persoa que lles fornecera un alimento, un 
penso, un animal destinado á produción de alimentos ou calquera sustancia destinada a ser 
incorporada a un alimento ou penso ou con probabilidade de selo. 


6) Considérase infracción grave o incumprimento ou transgresión das medidas cautelares 
adoptadas para evitar a difusión de enfermidades ou sustancias nocivas ou para a prevención 
loita e control ou erradicación de enfermidades ou sustancias nocivas. (esta infracción tamén 
pode ser moi grave) 


7) O abandono de animais, cadáveres ou produtos e materias primas que entrañen risco para a 
saúde pública ou sanidade animal ou o seu envío a destinos non autorizados (pode ser tamén 
infracción moi grave) 
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8) A falta de desinfección, desinsectación ou medidas sanitarias que se establezan 
regulamentariamente para explotacións e vehículos de transporte de animais. (grave) 


 
2. Incumprimentos que non xeran proposta de expedie nte sancionador 
 
Todo o que non estea incluído no apartado anterior e forme parte dos requisitos que establece a 
normativa que se recolle neste programa, poderá constituír incumprimento que non xere proposta de 
sanción nin outras medidas de actuación graves, senón medidas de actuación inmediata e máis fácil 
resolución como: 


1. Apercibimento 
2. Advertencia previa ao titular, cun prazo para corrixir a deficiencia 
3. Comunicación de establecemento de prazos de corrección e reinspección, etc.… 


 
 


6.6 MEDIDAS ADOPTADAS ANTE A DETECCIÓN DE INCUMPRIM ENTOS 
 
Procedemento de actuación en caso de non conformidade: 
 
As infraccións ou irregularidades da normativa detectadas no transcurso das inspeccións, reflectiranse 
sempre na correspondente acta (da que se lle deixará a copia correspondente ao interesado). 
 
Corresponderá aos Servizos de Gandaría provinciais a tramitación destas actas, xunto coa emisión do 
informe que inclúa as consideracións legais e técnicas que procedan, para os Servizos Xurídicos dos 
Departamentos Territoriais. 
 
Noutras ocasións, o proceso poderá concluír coa emisión dun informe con requirimentos documentais 
ou de corrección de deficiencias ao interesado. 
 
En calquera dos casos anteriores, a información que se derive será xestionada de acor do co 
establecido no apartado 6.4  
 
Nos controis oficiais deste programa de control, aplicásense as medidas oportunas ante a detección 
de incumprimentos. 
 
1) En Incumprimentos que xeran inicio de expediente sancionador (Lei 8/2003 e lei 17/2011 e Real 
Decreto Lexislativo 1/2015, de 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de garantías e 
uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios). 


 
2) En Incumprimentos que non xeran inicio de É. Artigo 54 do regulamento 882/2004(apercibimentos, 
prazos de corrección...) ou calquera outra medida que dispoña a autoridade competente. 
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7- REVISIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL (APLICACIÓN DO P ROCEDEMENTO XERAL DO 
MAGRAMA A ESTE PROGRAMA DE CONTROL): 
 
Anualmente realizarase unha revisión do programa de control avaliando os seus resultados (informe 
anual), a eficacia do mesmo (supervisión e verificación da eficacia) e establecendo novos obxectivos 
operacionais para o seu cumprimento e valoración final. 
 
Cada ano e unha vez acordado o modelo de informe anual  de resultados máis conveniente para o 
cumprimento do establecido no Regulamento (CE) 882/2004 e á decisión comunitaria 2008/654/CE 
sobre o informe anual, e seguindo así mesmo as indicacións que cada ano fágasenos chegar desde 
a unidade que coordina o PNCOCA, elaboraranse os modelos necesarios para obter a información 
requirida en cada un dos ámbitos do programa. 
 
Estes modelos poden ser un ou varios, se é necesario, e dependendo dos requisitos establecidos en 
cada momento. O seu envío e recepción serán centralizados vía electrónica no correo da SGSHAT.  


7.1 Supervisión do control oficial 
 


Ademais da avaliación da consecución dos obxectivos fixados anualmente no Programa de Control, 
establecerase unha supervisión dos controis efectuados, co fin de garantir a súa homoxeneidade nas 
catro provincias e a súa calidade. 


Nestas comprobacións, supervisaranse tanto os procedementos de control e documentación 
empregados (que deberán coincidir coas últimas versións de documentos aprobados para o 
Programa . As versións actualizadas destes protocolos estarán dispoñibles na intranet da Consellería 
en cada momento), como os criterios de selección empregados (adecuación ao análise de risco 
previo). 


Tendo en conta a estrutura xerárquica e a organización dos Servizos Veterinarios Oficiais 
dependentes da Consellería (que serán os encargados da execución final dos controis incluídos 
neste programa), esta supervisión realizarase segundo as indicacións e a frecuencia disposta no 
documento “Procedemento para levar a cabo o control da calidade dos programas de control oficial 
do SERSEGAL  2016-2020” e utilizando os modelos de recollida de información e de informes  
que se indican nel. 


Este documento estará dispoñible na intranet da consellería de Medio Rural. 


7.2 Verificación da eficacia do control oficial 


Indicador do obxectivo nacional: 


- % (ou nº) de autoridades competentes que informan na súa IA de incumprimentos neste 
requisito e detallan a causa 
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- % de actuacións iguais ante semellantes incumprimentos nos rexistros obrigatorios de 
explotación. 


 
Indicadores para o obxectivo das autoridades compet entes: 


- % de actas de control anuais que detectan incumprimentos con ou sen inicio de expediente 
sancionador, nos requisitos relacionados cos rexistros de explotación. 


- % de controis nos que a reinspección sobre o terreo ou control administrativo solucionou o 
incumprimento. 


- % de inicio de expedientes sancionadores por incumprimentos nos rexistros obrigatorios de 
explotación. 


7. 3 Auditoría do programa de control oficial. 
 
No marco deste Programa de Control Oficial, establecese cómo responsable das auditorías 
realizadas sobre o mesmo a Unidade con competencias na execución das funcións previstas no 
artigo 4.6 do Regulamento 882/2004, do 29 de abril (dentro da súa programación interna). 
 
En función dos resultados destas auditorías, implantaranse as modificacións e medidas oportunas 
que garantan o cumprimento dos requisitos establecidos neste Plan. 
 
 


8- COMUNICACIÓN DE INCUMPRIMENTOS COINCIDENTES COS ELEMENTOS DA 
CONDICIONALIDADE, DETECTADOS EN INSPECCIÓNS DOS SER VIZOS VETERINARIOS 
OFICIAIS:  
 
 
Dentro do programa de hixiene na produción primaria  e en relación aos incumprimentos 
coincidentes cos elementos da condicionalidade detectados nas inspeccións, estes incumprimentos 
deben ser comunicados ao organismo pagador das axudas. 
 
Ao respecto, cando os Servizos Veterinarios Oficiais detecten calquera tipo de incumprimento en 
aspectos obxecto de condicionalidade, sinalarán na propia acta de inspección “Acta de control 
válida aos efectos de condicionalidade para a aplicación, no seu caso, das correspondentes 
reducións e exclusións dos pagos directos previstas no Regulamento (CE) 1306/2013” e remitirase 
a mencionada acta, na que deben figurar claramente os incumprimentos, ao Servizo de Gandaría 
provincial. 
 
En base ás actas remitidas, os Servizos provinciais elaborarán os correspondentes informes 
sectoriais de condicionalidade,  “INFORME DE RESULTADO DE INSPECCIÓN SECTORIAL DE 
SEGURIDADE ALIMENTARIA A EFECTOS DE CONDICIONALIDAD E”. 
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Os informes de condicionalidade de incumprimentos detectados nestas inspeccións serán enviados 
ao servizo de Sanidade Animal a medida que vaian acontecendo, nos mesmos prazos sinalados 
para comunicar os incumprimentos detectados nas inspeccións de condicionalidade, e en todo caso 
antes do 30 de xaneiro de 2017 . 
 
 


9. ANEXOS 
 
ANEXO I: EXPLOTACIÓNS DE PEQUENO TAMAÑO EXCLUÍDAS D O AMBITO DE CONTROL 
DO PROGRAMA 
 
BOVINO: 
Explotacións de bovino con censo: 


• Menor  a 5 reprodutoras 
• Menor a 30 animais para cebo 


 
OVINO/CABRÚN: 
Explotacións de produción e reprodución con censo: 


• Menor a 20 reprodutoras 
• Menor a 50 animais para cebo. 


 
PORCINO (segundo o Real Decreto de ordenación do porcino 324/2000):  
Explotacións de produción e reprodución con censo: 


• Menor a 5 reprodutoras 
• Menor a 25 animais para cebo. 


 
EQUINO (Real Decreto 804/2011):  


• Cebaderos e explotacións de produción de carne con censo inferior a 10 UGM (10 cabalos)  
 
AVES: 
Explotacións avícolas co seguinte censo: 


• Menos de 350 poñedeiras (segundo a normativa de benestar animal) 
• Menos de 1.000 polos para produción cárnica. 


 
COELLOS:  


• Explotacións con menos de 300 nais reprodutoras. 
• Explotacións con menos de 2.000 coellos de engorde. 


 
CAZA DE CRÍA: 


• Explotacións de produción de ovos: menos de 350 poñedeiras 
• Explotacións de produción de aves de abasto ou para solta en cotos de caza: menos de 1000 


animais /ano 
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• Explotacións de coello silvestre: menos de 300 nais reprodutoras  
 
APICULTURA:  


• Explotacións de menos de 15 colmeas. 
 


 


ANEXO II: PROPOSTA DO  NÚMERO DE  CONTROIS E DO REP ARTO PROVINCIAL 
 
Datos do total de explotacións a decembro do 2015, facilitados polo Servizo de Sanidade Animal: 
 
 
1.- BOVINA:  explotacións de abasto de produción e reprodución, recría de xovencas, operadores 
comerciais de gando vacún con censo igual ou superior a 5 bovinos adultos (equivale a 5 UGM) e 
no caso dos cebadeiros de vacún con censo igual ou superior a 30 animais; (quedan excluídas as 
de  autoconsumo, feiras, matadoiros, etc). 
 
 


 Nº de explotacións  Inspeccións  
GALICIA  21.055 213 
CO 7.311 74 
LU 10.116 102 
OU 1.248 13 
PO 2.380 24 


 
 
2.- OVINA E CABRÚA:  explotacións de abasto de produción e reprodución e operadores de gando 
ovino-cabrún con censo igual ou superior a 20 reprodutores (equivale a 3 UGM). 
 


 Nº de explotacións  Inspeccións  
GALICIA  1.782 18 


 
 
3.- PORCINO: explotacións industriais e de operadores con capacidade autorizada igual ou 
superior a 5 porcas reprodutoras e superior a 25 animais de cebo, no caso dos cebadeiros, (quedan 
excluídas as explotacións de autoconsumo e reducidas). 
 


 Nº de explotacións  inspeccións  


GALICIA  1.083 11 
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4.- AVES:  explotacións avícolas industriais (excluídas as de autoconsumo), para avicultura de 
posta capacidade autorizada maior a 350 aves e avicultura de carne capacidade autorizada maior a 
1000 polos. 
 


 Nº de explotacións  Inspeccións  


GALICIA  834 9 
 


 
5.- COELLOS:  explotacións industriais con capacidade autorizada maior a 300 nais reprodutoras. 
 


 Nº de explotacións  Inspeccións  


GALICIA  190 2 
 
 
6.- EQUINO: cebadeiros, explotacións de produción de carne e operadores comerciais de gando 
equino con censo igual ou superior a 10 équidos maiores de 12 meses. 
 


 Nº de explotacións  Inspeccións  


GALICIA  193 2 
 
 
7.- ABELLAS:  explotacións con censo igual ou superior a 15 colmeas. 
 


 Nº de explotacións  Inspeccións  


GALICIA  1.113 12 
 
 
 
ANEXO III- LISTADO PROCEDEMENTOS DE INSPECCIÓN 
 
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO NOME DO PROCEDEMENTO DE INSPECCIÓN 
P/SGA/HPP-E-01 Hixiene e sanidade na produción primaria dos ruminantes  
P/SGA/HPP-E-02 Hixiene e sanidade na produción primaria  do gando porcino 
P/SGA/HPP-E-03 Hixiene e sanidade na produción primaria das aves 
P/SGA/HPP-E-04 Hixiene e sanidade na produción primaria dos coellos 
P/SGA/HPP-E-05 Hixiene e sanidade na produción primaria na apicultura 
P/SGA/HPP-E-06 Hixiene e sanidade na produción primaria do gando equino  
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ANEXO III- ESQUEMA CÓDIGOS GRAVACIÓN INSPECCIÓNS  
 


CÓDIGO 
INSPECCIÓN 


ISA 
SUBCLASIFICACIÓN  


INSP. CONTROL E 
PROTOCOLO HIXIENE 


PROD. PRIMARIA 
ASOCIADA  


CÓD. ACTA 
INSPECCIÓN 
ASOCIADA  


60   BOVINO  


Acta insp. normal 
(004)  


61   OVINO-CABRÚN 


62   PORCINO 


63 
630 AVICULTURA DE CARNE  


631 AVICULTURA DE POSTA 


66   COELLOS 


67   EQUINO 


68   ABELLAS 
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1. PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE HIXIENE NA 


PRODUCCION PRIMARIA DA PESCA EXTRACTIVA NA 


COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 


1.1. INTRODUCCIÓN: XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA 


O obxectivo deste Programa é que os controis levados a cabo polas autoridades 


competentes nas diferentes Comunidades Autónomas en relación á hixiene en 


pesca extractiva, sexan o resultado dunha aplicación uniforme da normativa básica 


da lexislación alimentaria en todo o territorio español. Cada Comunidade 


Autónoma, no desenvolvemento do seu Programa aplicado no seu territorio, 


poderá adaptalo ás súas necesidades particulares sempre que se manteña o 


consensuado por parte de todas as Comunidades Autónomas no presente 


Programa. 


Este Programa foi elaborado no Grupo de Traballo creado para tal efecto pola 


Administración Central representada pola Subdirección General de Economía 


Pesquera da Dirección General de Ordenación Pesquera e as Comunidades 


Autónomas. 


O período de aplicación deste Programa Nacional de control é o establecido no 


Plan Nacional de Control da Cadea Alimentaria de España 2016-2020. 


O ámbito de aplicación deste Programa Nacional de Control son as dez 


Comunidades Autónomas do litoral español. Afecta ao control da hixiene da 


produción primaria de todos os buques pesqueiros e embarcacións auxiliares de 


pesca pertencentes ás listas terceira e cuarta do Rexistro de matrícula de buques, 


que se atopen dados de alta no Censo da Flota Pesquera Operativa da Secretaría 


Xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. 


Atópanse incluídas ademais as zonas de marisqueo, ao ser considerado o 


marisqueo extractivo unha actividade dentro da pesca extractiva. 


Doutra banda, as operacións conexas ou asociadas á produción primaria tamén se 


atopan incluídas dentro do ámbito de aplicación deste programa. 


1.2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA 


1.2.1. Normativa europea  


A normativa que se recolle, son os Reglamentos base na súa versión consolidada, 


tendo en conta todas as súas modificacións posteriores. 


- Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de 


enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 


la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 


se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
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- Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 


la hixiene de los productos alimenticios. 


- Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 


que se establecen normas específicas de hixiene de los alimentos de origen 


animal. 


- Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 


que se establecen normas específicas para la organización de Controles Oficiales 


de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 


- Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 


abril, sobre los Controles Oficiales efectuados para garantizar la verificación del 


cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 


sobre salud animal y bienestar de los animales. 


- Reglamento (CE) nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos 


aplicables a los productos alimenticios. 


- Reglamento (CE) nº 2074/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005. 


- Reglamento (CE) nº 2076/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005. 


- Reglamento (CE) nº 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 


CONSEJO de 11 de diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común, por el 


que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1954/2003 y (CE) n o 1224/2009 del 


Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n o 2371/2002 y (CE) n o 639/2004 


del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo. 


Otra normativa relacionada de interés: 


- Reglamento (CE) nº 1069/2009  del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 


de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 


subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 


humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento 


sobre subproductos animales) 


- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 


noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 


Directivas 


1.2.2. Normativa nacional  


- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 


Administraciones Públicas. 


- Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 


- Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. 


- Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria  y nutrición. 
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- Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones 


y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-


alimentaria. 


- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 


condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de hixiene, 


de la producción y comercialización de los productos alimenticios. 


- Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación 


de buques y registro marítimo. 


Como documentación de apoyo al Control Oficial se hace referencia a  las 


siguientes Decisiones de la Comisión y “Guías de prácticas correctas de hixiene”: 


- Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2007, sobre directrices destinadas 


a ayudar a los Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, 


integrado y plurianual previsto en el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento 


Europeo y del Consejo. (2007/363/CE) 


- Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2006 por la que se establecen 


las directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al 


Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 


controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 


legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 


bienestar de los animales. (2006/677/CE) 


- NORMA AENOR: Guía de prácticas correctas de hixiene para producción 


primaria en pesca. Mareas de menos de 48 h. 


http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-


alimentaria/UNE_195001%3D2008_tcm7-7051_tcm7-320644.pdf 


1.2.3 Normativa autonómica 


Orden de 8 de septiembre de 2006, por la que se declaran y clasifican las zonas 


de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos en las aguas de 


competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. 


Orden de 7 de febreiro de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión de 


datos na fase de primeira venda da pesca fresca. 


Decreto 423/1993, de 17 de diciembre. Refunde la normativa vigente en materia de 


marisqueo, extraccion de algas y cultivos marinos. 


Orden do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de 


diversos productos pesqueiros na comunidade autonoma de Galicia. 



http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-alimentaria/UNE_195001%3D2008_tcm7-7051_tcm7-320644.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-alimentaria/UNE_195001%3D2008_tcm7-7051_tcm7-320644.pdf
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Ley 7/1992, de 24 de julio, de Pesca Fluvial. 


 Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para 


su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 


Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 


interior. (modifica la Ley 7/1992) 


Ley 11/2008 de Pesca de Galicia 


• Decreto 97/2005, de 14 de abril, por el que se regula el Registro de Buques 


pesqueros de la Comunidad Autónoma de Galicia. 


• Decreto 425/1993, del 17 de diciembre, por el que se refunde la normativa vigente 


sobre el permiso de explotación para ejercer la actividad pesquera y marisquera. 


 DECRETO 48/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Decreto 


425/1993, de 17 de diciembre, por el que se refunde la normativa vigente sobre 


el permiso de explotación para ejercer la actividad pesquera y marisquera. 


• Decreto 419/1993 del 7 de diciembre por el que se refunde la normativa vigente 


sobre descarga, primera venta y comercialización de los recursos marinos en fresco. 


DECRETO 168/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da 


Consellería do Mar. 


Decreto 28/2005, de 28 de xaneiro. Regula o control das biotoxinas en moluscos 


bivalvos y otros organismos procedentes de la pesca, el marisqueo y la acuicultura. 


Decreto 399/1996, de 31 de outubro, polo que se regulan os programas de control 


sanitario de moluscos bivalvos vivos. 


Orde do 14 de novembro de 1995 pola que se regula o programa de actuacións para o 


control de biotoxinas mariñas en moluscos vivalvos e oturos organismos procedentes 


da pesca, o marisqueo e a acuicultura. 


Orde do 23 de novembro de 2011 pola que se declaran e clasifican novas zonas de 


reinstalación de moluscos bivalvos nas augas de competencia da comunidade 


autonoma de Galicia. 


Orden do 22 de xuño de 2005 pola que se adoptan medidas temporais e de caracter 


excepcional para o reparqueo de moluscos bivalvos. 


Orden do 15 de xaneiro de 2002 pola que se regula a extracción e comercialización de 


vieira( pecten maximus). 
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1.3. OBXECTIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL 


1.3.1. Obxectivo xeral 


O obxectivo xeral do presente Programa é controlar que os operadores de 


empresas alimentarias cumpran as disposicións legais comunitarias, 


nacionais e autonómicas vixentes referidas ao control dos perigos e ás 


prácticas correctas de hixiene na produción primaria e as operacións 


conexas e mellorar a eficiencia e calidade dos controis oficiais levados a 


cabo polas autoridades competentes. 


 


1.3.2. Obxectivos específicos 


Os obxectivos específicos son os seguintes: 


 Controlar que o operador responsable da produción primaria e das 


operacións conexas é capaz de reducir a introdución de perigos 


biolóxicos, físicos ou químicos que poidan afectar á seguridade 


alimentaria das súas producións, mediante a aplicación de prácticas 


correctas de hixiene. 


 Controlar calquera foco de contaminación que poida supoñer un risco, 


mediante a adopción de medidas e prácticas correctas de hixiene. 


 Comprobar as condicións de hixiene nos buques pesqueros e as súas 


embarcacións auxiliares de pesca; así como nos medios de transporte 


ata a primeira venda. 


 Comprobar que as actividades que se realizan nas zonas de 


marisqueo cumpran a normativa de hixiene. 


 Controlar que os buques pesqueros e as súas embarcacións auxiliares 


de pesca cumpran os requisitos estructurais e de equipamiento 


establecidos en normativa. 


 Controlar que as operacións realizadas a bordo dos buques 


pesqueiros e as embarcacións auxiliares efectúanse de conformidade 


coa normativa establecida. 


 Controlar que os operadores da produción primaria levan e conservan 


no seu caso, os rexistros sobre medidas aplicadas para controlar os 


perigos.  
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E como obxectivos verificables dentro do Programa os seguintes: 


- Mellorar a eficiencia dos controis oficiais levados a cabo polas autoridades 


competentes. 


- Conseguir que todas as autoridades competentes das Comunidades 


Autónomas cheguen ás porcentaxes mínimas establecidos de control, os 


cales fíxanse en función do universo co que conten para cada tipo de 


control. 


- Mellorar a calidade do control oficial levado a cabo por parte da autoridade 


competente. 


 


Correcta priorización do universo a controlar por parte das autoridades 


competentes das Comunidades Autónomas. 


 


1.4. AUTORIDADES COMPETENTES DO PROGRAMA  


1.4.1. Punto de contacto de España para o Programa de Control 


 


É a Subdirección General de Economía Pesquera (SGEP) pertencente á 


Dirección General de Ordenación Pesquera, da Secretaría General de Pesca, 


do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente 


(MAPAMA) a que exerce a función da coordinación do control oficial de 


hixiene da produción primaria pesquera en colaboración coas Comunidades 


Autónomas e outras Unidades e Departamentos do devandito control.  


Esta función queda establecida no Real Decreto 401/2012, de 17 de 


febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio 


de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. 
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1.4.2. Comunidades Autónomas 


É competencia das Comunidades Autónomas a  


 organización,  


 programación,  


 coordinación,  


 execución,  


 control  


 e avaliación  


das condicións de hixiene da produción primaria en pesca extractiva e nas 


zonas de marisqueo. 


 


1.4.3. Colaboración e coordinación entre unidades 


 


É necesario establecer un adecuado fluxo de información entre todas as 


autoridades competentes involucradas nos diferentes tipos de control que 


afectan á produción primaria, a efectos de coordinación e planificación, coa 


finalidade última de evitar duplicidades nos controis. 


Entre as Administración Central e as Comunidades Autónomas estableceuse 


dita coordinación mediante o Grupo de Traballo creado pola Administración 


Central representada pola Subdirección General de Economía Pesquera da 


Dirección General de Ordenación Pesquera e as Comunidades Autónomas. 


 


1.5. SOPORTES PARA O PROGRAMA DE CONTROL 


1.5.1. Recursos materiais, humanos e económicos 


 


O persoal que leva a cabo os controis oficiais establecidos neste Programa 


Nacional é persoal funcionario, laboral, por contrato administrativo, ou 


habilitado (autorizado) para tales fins. 
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Na nosa Comunidade Autónoma para o desenvolvemento do Programa 


Nacional adaptado aos seus especificidades, disponse dun servizo integrado 


na Subdirección Xeral de Guardacostas de Galicia e dependente 


directamente da Conselleira do Mar, o Servizo de Inspección e Control dos 


Recursos integrado por 24 Veterinarios de Inspección Pesquera, 1 Xefe de 


Sección de Seguridade Alimentaria e Sanidade Animal, 1 Xefe de negociado 


e 1 Xefe de Servizo. 


A autoridade competente garante que todo o persoal encargado de efectuar 


os controis oficiais, tal e como se establece no Reglamento (CE) nº 


882/2004: 


- recibe a formación adecuada ao seu ámbito de actuación que lle capacita 


para cumprir a súa función de xeito competente e efectuar os controis de 


xeito coherente. 


- está ao día no seu ámbito de competencia e recibe con regularidade a 


formación adicional necesaria, e  


- ten aptitudes para a cooperación multidisciplinar. 


O persoal encargado de realizar os controis oficiais deberá cumprir os 


seguintes requisitos: 


- posuír a capacidade xurídica necesaria para efectuar os controis oficiais e 


tomar as medidas que establece a normativa. 


- non estar sometidos a ningún conflito de intereses. 


- ser persoal con cualificación, experiencia e formación axeitada. 


- ser suficiente en número e contar con instalacións e equipos apropiados 


para desenvolver correctamente as súas funcións. 


 


1.5.2. Procedementos normalizados establecidos documentalmente 


Segundo queda establecido no artigo 8 do Reglamento (CE) nº 882/2004, 


os controis oficiais efectuados polas autoridades competentes levaranse a 







   


 


Servizo de Inspección e Control dos Recursos 


Subdirección xeral de Gardacostas de Galicia 


Rúa Sar, nº 75 


cabo de acordo con procedementos documentados. Estes procedementos 


conterán información e instrucións para o persoal que realice os controis 


oficiais. Ademais calquera procedemento documentado de traballo deberá 


conter os seguintes elementos: 


- A organización das autoridades de control e a relación coas autoridades 


centrais. 


- A relación entre autoridades de control e organismo de control.  


- Declaración dos obxectivos que han de alcanzarse. 


- As tarefas, responsabilidades e funcións do persoal. 


-Os procedementos das técnicas de control, a interpretación dos resultados 


e as decisións conseguintes. 


- As actuacións que han de emprenderse a raíz dos controis oficiais e o seu 


seguimiento. 


- A cooperación con outros servizos ou departamentos que poidan ter 


responsabilidades na materia. 


- Calquera outra actividade ou información necesarias para o funcionamento 


efectivo dos controis oficiais. 


 


Este Programa de control inclúe uns Protocolos de control propostos para 


ser cumprimentados, ao longo das inspeccións (Anexos). Estes Protocolos 


de control son ampliados e/ou adaptados ás características da actividade 


nas Comunidades Autónomas polas autoridades competentes nos seus 


respectivos programas. 


Co obxectivo de facilitar a cumplimentación dos Protocolos de control 


establecéronse unhas instrucións aclaratorias a cada un dos ítems a 


contemplar polo persoal de inspección que realice os controis oficiais. 


A autoridade competente de control en cada Comunidade Autónoma, 


elaborará un procedemento básico, en función dos seus recursos, modelos 


de xestión, etc., que se seguirá nas inspeccións, e que incluirá os Protocolos 


de control. 


Á súa vez, as autoridades de control poden utilizar as Guías de prácticas 


correctas de hixiene como apoio á inspección. Segundo o Reglamento (CE) 
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nº 852/2004, as Guías deben conter información das orientacións sobre 


prácticas correctas de hixiene para o control dos perigos na produción 


primaria e operacións conexas. Deben constituír, un instrumento de axuda 


para o cumprimento dos requisitos obligatorios de hixiene, tendo en conta 


que o uso das mesmas non reviste carácter obligatorio. 


 


1.5.3. Plans de emerxencia 


 


Activarase un plan de urxencia sempre que a información procedente dos 


controis en curso determine a presenza dun risco para a saúde pública ou 


sanidade animal. A autoridade competente en canto á notificación e xestión 


do perigo detectado será a que determinen as Comunidades Autónomas no 


ámbito das súas competencias. 


As actuacións estarán enmarcadas dentro os protocolos que establece tanto 


o sistema coordinado de intercambio de información (SCIRI) de AECOSAN 


como da rede de alerta sanitaria veterinaria (RASVE) do MAGRAMA. 


 


1.5.4. Formación do persoal 


 


Os ámbitos temáticos que ha de incluír a formación do persoal encargado 


dos controis oficiais defínense no Anexo II, Capítulo I do Reglamento (CE) 


nº 882/2004.  


As materias de formación versarán sobre aspectos tales como: 


 Os perigos inherentes á produción de animais, piensos e alimentos. 


 A avaliación da aplicación das de boas prácticas de hixiene. 


 As diferentes fases da produción, a transformación e a distribución 


dun produto alimenticio; así como os posibles riscos para a saúde 


humana e, se procede, para a saúde de animais e plantas e para o 


medio ambiente.  


 O exame da documentación escrita e outros registros, incluídos os 


relacionados coas probas de aptitude, a acreditación e a 
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determinación do risco, que poidan ser pertinentes para evaluar o 


cumprimento da lexislación. 


 Calquera outro ámbito, en particular o da saúde animal e o benestar 


dos animais, necesario para asegurar que os controis oficiais lévanse 


a cabo de acordo co Reglamento (CE) nº 882/2004.  


 As distintas técnicas de control, como auditorías, muestreo e 


inspeccións. 


 Os procedementos e as implicaciones legais dos controis oficiais. 


 A avaliación dos incumprimentos da lexislación. 


 As medidas para casos de urxencia, incluída a comunicación entre os 


Estados membros e a Comisión. 


 


1.6. DESCRIPCIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL 


1.6.1. Planificación dos controis oficiais: Priorización dos controis. 


Categorización do risco 


 


As actividades obxecto do sistema de control de hixiene na pesca extractiva 


presentan, en xeral, un risco baixo. As actividades nas zonas de marisqueo 


poden presentar un maior risco. 


No entanto, hai aspectos da actividade pesquera, que dentro dese risco 


genérico baixo entrañan máis risco que outros e que debemos ter en conta 


para a priorización dos controis. 


Para a priorización dos controis e a selección da mostra, as autoridades 


competentes das Comunidades Autónomas aplican sobre o seu universo de 


partida de buques pesqueros e de zonas de marisqueo, os criterios xerais 


que se establecen neste Programa. 


O índice de risco de cada un destes criterios terá un valor en función da 


probabilidade de que un perigo sexa introducido na cadea alimentaria. 
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Devandito valor será determinado polas autoridades competentes das 


Comunidades Autónoma. Unha vez aplicados os criterios de risco, 


asignarase unha puntuación a cada buque, de tal forma que se priorice a 


selección dos buques pesqueros a controlar en buques de risco alto, medio 


ou baixo. 


Os controis priorizaranse en base ás puntuaciones obtidas e tendo en conta 


a orde de atraque dos buques nos portos. 


Os criterios de risco que poderán ser aplicados aos buques pesqueros nos 


diferentes programas das Comunidades Autónomas son os seguintes: 


Pola duración das mareas: 


 


Criterio 


> 24 horas  


< 24 horas 


 


Pola manipulación a bordo: 


 


Criterio 


Manipulación mínima (refrixeración e envasado) 


Calquera outro tipo de manipulación a bordo permitida 


na produción primaria en pesca extractiva (ver 


definicións) 


 


Polas dimensións do buque: 


 


Criterio  


Impiden manter condicións de almacenamento e 


manipulación axeitados 
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Permiten manter condicións de almacenamento e 


manipulación axeitados, aínda que algunhas condicións 


son susceptibles de mellora 


Permiten manter condicións de almacenamento e 


manipulación axeitados 


 


Polos resultados de “inspeccións anteriores”: 


 


Criterio 


En máis dun control tiveron os mismos incumprimentos. 


tiveron incumprimentos moi graves ou graves. 


tiveron incumprimentos leves. 


Sen irregularidades ou incumprimentos 


 


Os criterios de risco que poderán ser aplicados ás zonas de marisqueo nos 


diferentes programas das Comunidades Autónomas son os seguintes: 


Intensidade de explotación da zona: 


 


Criterio 


Alta   


Media  


Baixa 


 


Especie obxecto de explotación: 


 


Criterio  


Moluscos bivalvos  
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Gasterópodos, equinodermos e tunicados 


 


Polos resultados de “inspeccións anteriores”: 


 


Criterio 


En máis dun control tiveron os mesmos 


incumprimentos. 


tiveron incumprimentos moi graves ou graves. 


tiveron incumprimentos leves. 


Sen irregularidades ou incumprimentos 


1.6.2. Punto de control 


Os Controis Oficiais que derivan deste Programa realízanse en: 


- Buques pesqueiros e embarcacións auxiliares de pesca. 


- Zonas de marisqueo, incluíndo as zonas de marisqueo controlado. 


Para determinar a poboación a muestrear por cada Comunidade Autónoma, 


que a súa vez comprende o universo de partida, partirase de: 


- todos os buques pesqueiros que segundo o Censo de Flota Pesquera 


Operativa teñan porto basee en cada Comunidade Autónoma,  


- todas as zonas de marisqueo que se atopen autorizadas en cada 


Comunidade Autónoma. 


 


1.6.3. Nivel de inspección e frecuencia dos controis oficiais 


O tamaño da mostra a inspeccionar, comprenderá polo menos, o 5 % dos 


buques pesqueros que se atopen no Censo de Flota Pesquera Operativa 


para cada Comunidade Autónoma e o 5 % das zonas ou da actividade de 


marisqueo autorizada en cada Comunidade Autónoma. O 5 % mínimo 


esixido aplicarase aos buques e zonas de marisqueo ou actividade de 


marisqueo, non ás embarcacións auxiliares, que serán revisadas xunto co 


buque pesqueiro ou zona de marisqueo. 
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Na nosa comunidade autónoma, e de competencia desta unidade (SICOR). 


DESCRIPCIÓN  
Nº 


BARCOS  
TRB  GT  


POTENCIA 
CV  


POTENCIA 
KW  


CALADERO NACIONAL  
(Cant/Noroeste) 


ARRASTRE 67 9.555,12 15.272,31 30.663,01 22.549,58 


ARTES MENORES 3.932 9.481,84 8.682,46 108.917,12 80.097,65 


CERCO 149 4.674,90 6.023,53 31.884,96 23.448,20 


PALANGRE FONDO 28 968,11 1.486,68 5.310,42 3.905,28 


PALANGRE SUPERFICIE 52 6.263,32 11.416,90 21.677,23 15.941,43 


ENMALLE 
RASCOS 4 113,87 122,86 550,00 404,47 


VOLANTAS 28 990,01 1.811,71 5.410,99 3.979,24 


Totales 4.260     


BUQUES ADICADOS A 
ACUICULTURA/AUXILIARES 


1.276  


 


O 5% supoñen 213 barcos para inspeccionar anualmente. 


Os plans de xestión do marisqueo son aproximadamente 229 en 92 zonas 


de produción distintas, o 5% supoñería de control sobre as zonas de 


produción supoñerían a realización de polo menos 12 controis anuais en 5 


zonas de produción diferentes. 


TIPO NÚMERO  


AUTORIZACIÓNS MARISQUEIRAS 46  


LIBRE MARISQUEO 48  


PLAN DE EXPLOTACIÓN NAVALLA E LONGUEIRÓN E LONGUEIRÓN VELO 25 
TOTAL MOLUSCOS: 
119 


PLAN DE EXPLOTACIÓN PENEIRA 6  


PLAN DE EXPLOTACIÓN ANÉMONAS 9  


PLAN DE EXPLOTACIÓN EQUINODERMOS 18  


PLAN DE EXPLOTACIÓN PERCEBE 35  


PLAN DE EXPLOTACIÓN ALGAS 18  


PLAN DE EXPLOTACIÓN DE POLIQUETOS 24  


Total 229  


 


No caso dos buques pesqueros e embarcacións auxiliares de pesca deberá 


comprobarse que o número de buques dados de alta no CFPO coincida cos 


datos respecto diso en cada unha das Comunidades Autónomas.  


A frecuencia dos controis será regular e proporcional ao risco.  
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Atendendo ao seu maior risco someteranse a unha maior frecuencia de 


control as unidades a controlar que obteñan índices de risco alto ou medio. 


Á súa vez teranse en conta as comunicacións realizadas por terceiros 


relativas a aspectos non conformes con condicións de hixiene nas unidades 


obxecto de control do presente Programa; así como as sospeitas de 


incumprimentos por parte do persoal de inspección. 


Tamén se terán en conta os resultados dos controis anteriores. 


 


1.6.4. Natureza do control: métodos ou técnicas empregadas para o 


control oficial 


 


Os controis oficiais realizaranse coa frecuencia adecuada atendendo ao 


proceso de priorización levado a cabo no apartado anterior deste programa. 


A metodoloxía do control atende ás seguintes características:  


 É dirixido e planificado en función do risco. 


 Apóiase nun Protocolo de control dotado de instrucións aclaratorias 


para examinar o cumprimento das disposicións obligatorias que 


establece a normativa e comprobar a forma en que o productor 


asegura o cumprimento das mesmas. 


 Posúe ademais unha faceta formativa do productor. 


A sistemática de inspección rexerase de acordo aos Protocolos de control 


recollidos nos Anexos (Protocolo de Control para buques pesqueiros e 


embarcacións auxiliares de pesca e Protocolo de control para moluscos 


bivalvos vivos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos). 


A inspección comezará coa análise da información previa existente. O 


método empregado para a realización deste control será a inspección visual 


in situ para comprobar as condicións de hixiene e as prácticas de 
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manipulación levadas a cabo, así como un control da documentación, 


xestión da información e registros requiridos para a actividade en cuestión.  


Ao comezo, o inspector presentarase e identificará convenientemente e 


anunciará o obxectivo da inspección. Para rematar, solicitará que durante a 


mesma lle acompañe o titular da embarcación ou un representante desta. 


Polo tanto, os controis oficiais contemplarán as actividades seguintes: 


- Comprobación de que o buque e a embarcación auxiliar estean rexistrados 


no CFPO e a zona de marisqueo autorizada en cada Comunidade Autónoma.  


-Inspección e comprobación das condicións hixiénicas dos buques 


pesqueiros e embarcacións auxiliares e no seu caso do transporte.  


- Comprobar que as actividades que se realizan nas zonas de marisqueo 


cumpren coa normativa de hixiene. 


- Comprobación das prácticas correctas de hixiene daquelas actividades que 


forman parte do ámbito de aplicación deste Programa. 


- Exame e avaliación dos procedementos de boas prácticas de hixiene. 


- Exame da documentación escrita e outros registros relevantes. 


- Entrevista cos operadores económicos. 


- Lectura de valores rexistrados.  


- Calquera outra actividade que garanta o cumprimento dos obxectivos que 


persegue este Programa. 


 


Segundo realízase a inspección, vaise reenchendo o Protocolo de Inspección 


e vaise informando ao operador de cada un dos requisitos que se 


inspeccionan, constatándose na folla de control os incumprimentos e 


deficiencias que se vaian detectando. 


Ao cumprimentar o protocolo, o inspector deberá especificar para cada 


elemento a controlar si cúmprese ou non, marcando todas as casillas, 
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segundo corresponda co inspeccionado. Así mesmo, deberá efectuar 


calquera aclaración que considere no apartado de observacións. 


Unha vez finalizada a inspección, levántase acta da mesma, anotándose as 


observacións e as medidas a adoptar en caso de detectarse incumprimentos 


que se consideren oportunas. 


Ao finalizar a inspección, darase lectura ao acta e procederase á súa firma 


por parte dos inspectores e do inspeccionado ao que se lle entregará a 


correspondente copia do acta. Así mesmo, o inspeccionado poderá incluír 


calquera consideración oportuna no acta. 


1.6.5. Incumprimentos do programa 


 


Para os controis con incumprimentos que precisen seguimento, realizarase 


unha segunda inspección trala finalización do prazo de subsanación, para 


constatar a posta en marcha das medidas correctoras.  


Logo de cada inspección e xunto coa cumprimentación do Protocolo e acta, 


poderase realizar un informe de control (si así o establece a autoridade 


competente de control de cada Comunidade Autónoma), a remitir á unidade 


xerárquica superior. Estes informes serán evaluados á hora de establecer 


visitas de seguimento ás unidades obxecto de control. 


 


1.6.6. Medidas adoutadas ante a detección de incumprimentos 


 


En caso de que a autoridade competente observe un incumprimento, 


tomará medidas para garantir que o operador poña remedio á situación. 


Decidiranse as medidas a emprender, tendo en conta a natureza do 


incumprimento e o historial de incumprimentos do operador. Algunhas das 


opcións a adoutar se recollen no artigo 54 sobre actuacións en casos de 


incumprimentos, do Reglamento (CE) nº 882/2004. 


Ademáis a autoridade competente aplicará as sancións ás infraccións da 


lexislación de xeito eficaz, proporcional e disuasorio, tal e como establece o 


artigo 55 do  Reglamento (CE) nº 882/2004. 
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1.7. REVISIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL 


 


O Reglamento (CE) nº 882/2004 define a verificación como a comprobación, 


mediante exame e estudo de probas obxectivas, de si se cumpriron os 


requisitos especificados no Programa de control. 


Doutra banda, este Reglamento tamén establece no seu artigo 8.3 a 


necesidade de elaborar procedementos para verificar a eficacia dos controis 


e tomar as medidas correctivas necesarias para conseguir superar as 


deficiencias atopadas en dita verificación. 


 


1.7.1. SUPERVISIÓN 


 


Para levar a cabo a supervisión non ámbito deste Programa débense ter en 


conta as distintas competencias que teñen as Comunidades Autónomas e a 


Administración central en relación aos controis dás condicións de hixiene na 


produción primaria, ou que nos leva a diferentes actuacións de supervisión 


entre as Comunidades Autónomas e a Administración central. 


 


 A) Nivel autonómico 


 Persoal a cargo da supervisión: 


No proceso de supervisión deben atoparse identificadas as persoas que van 


participar e en que parte do proceso. As persoas encargadas para iso non 


poden supervisar o seu propio traballo e por iso non deberán estar 


implicadas no que se está supervisando. 


 Procedemento para a supervisión: 


 FASE I 
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 Supervisión documental: 


 Supervisaranse todos os documentos en formato papel ou electrónico 


relacionados co control oficial. Entre eles destácanse os seguintes: 


- Actas e/ou informes de comunicación de resultados ao operador: 


 Realizarase un 10 % mínimo de supervisiones das actas e/ou informes 


derivados dos controis do ano en curso. 


 As non conformidades graves que invalidarían o control serían nos casos no 


que o inspector non utilizou o Protocolo de Control Oficial pertinente e no 


que a acta e/ou informe non reflicta todos os incumprimentos detectados. 


Nestes casos a medida correctiva a aplicar é a repetición do control oficial. 


 Tamén se consideran non conformidades graves si non queda reflectido no 


acta e/ou informe as medidas correctoras ante os incumprimentos máis 


relevantes, o prazo para liquidar os incumprimentos que o precisan e si non 


está asinada a acta polo inspector.  


 No caso de non ser conformes o resto de ítems consideraranse non 


conformidades leves. 


 As medidas correctivas para as non conformidades graves que non 


invalidan o control e as leves centraranse na mellor formación dos 


inspectores. 


 - Outros documentos a revisar son o propio Programa de Control, en 


especial os seus protocolos de control, bases de datos ou aplicacións 


informáticas, informes, sistema utilizado para a selección de operadores a 


inspeccionar, uso de datos ou de resultados de inspeccións doutros 


programas de control. 


 No caso de atopar non conformidades, estas consideraranse leves. Como 


medida correctiva aplicarase unha revisión ou mellora destes documentos 


ou ferramentas. 


 Supervisión in situ: 
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 A supervisión in situ consistirá na comprobación que se realiza sobre o 


terreo, acompañando ao inspector e seguindo o mesmo proceso de 


inspección que el realice. 


 Realizarase un mínimo do 5% de supervisiones in situ das inspeccións a 


realizar nese ano.  


 As non conformidades graves que invalidarían o control serían nos casos no 


que o inspector non utilice o Protocolo de Control Oficial pertinente e que no 


acta non reflicta os incumprimentos detectados. Nestes casos a medida 


correctiva a aplicar é a repetición do control oficial. 


 Tamén se consideran non conformidades graves o que o inspector non 


firme a acta, que non faga asinar a acta ao operador e que non transmita 


ao operador durante a inspección os incumprimentos achados, as medidas 


correctoras e o prazo dispoñible para emendar o incumprimento. 


 No caso de non ser conformes o resto de ítems consideraranse non 


conformidades leves.  


 As medidas correctivas para as non conformidades graves que non 


invalidan o control e as leves centraranse na mellor formación dos 


inspectores. 


 FASE II 


 A partir da información obtida da supervisión documental e in situ 


elaborarase un informe que constituirá unha análise cualitativo. Nesta 


análise detallarase polo menos o seguinte: 


- relación de controis realizados fronte aos programados 


- si partiuse do universo a controlar con datos actualizados 


- adecuación de controis realizados á categorización previa do risco 


establecida 


- si os controis realizados han ter en conta os anteriores controis que 


deron lugar a incumprimentos. 
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- nº de actas revisadas  


- nº supervisiones in situ realizadas 


- outros documentos revisados 


- descrición das non conformidades e a súa valoración 


- medidas correctivas a aplicar 


- seguimiento das actuacións nas actas desfavorables non emendadas 


 Devandita análise realizarase como mínimo unha vez ao ano. 


 Como parte do procedemento celebraranse reunións co persoal implicado, 


mínimo 2 veces ao ano. 


 Envío de resultados 


 A Comunidade Autónoma enviará á Unidade coordinadora deste Programa 


Nacional de Control Oficial información sobre a supervisión realizada como 


parte da información do Informe Anual, así como a análise cualitativo da 


mesma. 


 B) Nivel central 


 A Unidade coordinadora deste Programa Nacional de Control Oficial 


realizará as seguintes accións: 


- Coa información recibida no Informe Anual sobre a supervisión máis a 


análise cualitativo das supervisiones realizadas polas autoridades 


competentes nas diferentes CCAA realizará unha análise cualitativo a nivel 


global. 


- Unha reunión ao ano coas autoridades competentes das CCAA co fin de 


analizar os resultados de ditas supervisiones. 


 A raíz destas actuacións propoñerase no seo das reunións de coordinación 


coas Comunidades Autónomas as posibles modificacións no Programa 


Nacional de Control Oficial. Estas modificacións poden abocar, no seu caso, 


a unha revisión dos protocolos de control. 
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1.7.2. Verificación da eficacia dos controis oficiais 


 


A verificación da eficacia (efectividad) do control consiste na avaliación dos 


procedementos de control oficial e do acordado en devandito programa de 


control coa finalidade de comprobar si son coherentes e permiten conseguir 


os obxectivos establecidos.  


Trátase dunha avaliación continua das actividades/procedementos 


específicos (que poden incluír actividades in situ) cun enfoque na 


efectividad. Dita verificación é responsabilidade da autoridade competente 


(que non require unha estrutura separada, funcionalmente independente da 


que leva a cabo os controis). 


Establécese un obxectivo estratéxico xeneral a cumprir nun período de 5 


anos e un obxectivo operativo o cal será de valoración nacional e 


coordinación autonómica. 


Realizarase unha valoración anual e estará suxeito a renovación ou 


sustitución. 


Obxectivo estratéxico dos programas. 


- Mellorar a eficiencia dos controis oficiais levados a cabo polas autoridades 


competentes. 


Obxectivo operativo dos programas. 


- Valorar a calidade do control oficial levado a cabo pola autoridade 


competente. 


- Avaliación/Valoración da priorización do universo a controlar por parte das 


autoridades competentes das comunidades autónomas. 


Indicador: 


- Cuantificación das unidades que foron controladas nas cales detectáronse 


incumprimentos e que requiren segunda visita. 
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- Número de segundas visitas realizadas a aquelas unidades que así o 


requiriron despois do primeiro control. 


- Nº de segundas visitas realizadas / Nº de controis oficiais con 


incumprimentos que derivasen nunha segunda visita. 


No caso de que o indicador teña un valor próximo a 1 significará que o 


inspector está realizando satisfactoriamente o seguimiento do universo de 


control.  


Con todo, si é próximo a 0, significará que o inspector responsable non 


realiza a función de seguimiento debidamente como se suscita nos 


obxectivos do programa. 


1.7.3. Auditoría do Programa de Control Oficial 


Seguirase o procedemento xeral establecido para todos os programas que 


forman parte do PNCOCA, tal e como figura na guía para a verificación da 


eficacia do sistema de control oficial do MAPAMA. 


ANEXOS 


 


- Anexo I. Protocolo de Control para buques pesqueros e embarcacións 


auxiliares de pesca. 


- Anexo II. Protocolo de control para moluscos bivalvos vivos, 


equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos. 


- Anexo III. Protocolo de verificación de actas e/ou informes. 


- Anexo IV. Protocolo de verificación in situ. 


- ANEXO V INFORME ANUAL DE RESULTADOS DO CONTROL OFICIAL 


Co fin de verificar o cumprimento dos obxectivos básicos deste Programa 


Nacional, as autoridades competentes do control establecerán 


procedementos que permitan coñecer a eficacia da súa aplicación así como 


a adopción de medidas correctoras adecuadas, nos casos de non 


cumprimento dos obxectivos de devandito Programa. 
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A información solicitada sobre o desenvolvemento do Programa, servirá 


para elaborar anualmente un Informe final de resultados onde quedará 


reflectido o grado de cumprimento dos obxectivos do Programa durante ese 


ano.  


 


Informe autonómico anual de resultados. Elaboración  


A Unidade competente de cada Comunidade Autónoma, elaborará como 


resultado da aplicación deste Programa, un Informe anual, que constará 


polo menos dos seguintes apartados: 


a) Controis oficiais realizados. Grado xeral de cumprimento da 


programación de control oficial 


Neste primeiro punto débese realizar a análise cuantitativa do cumprimento 


dos obxectivos do Programa Nacional de control, así como do grado de 


consecución da programación de control. 


Co fin de que esta análise sexa efectivo, cuantificable, a Comunidade 


Autónoma ha de ter en conta o número total de unidades de medida e o 


número de buques pesqueros, embarcacións auxiliares e zonas de 


marisqueo que conforman o universo programado obxecto de control. Deste 


universo, deberase de contabilizar cantas unidades foron controladas de 


xeito efectivo e para as que existe documentación contrastable. 


Ademais, si leváronse a cabo controles non programados, deberase 


xustificar o seu pertinencia e resultados. 


b) Grado xeral de cumprimento detectado nos operadores económicos 


Para cumprimentar este aspecto, hase de levar a cabo unha análise do 


grado ou nivel de cumprimento da lexislación por parte dos operadores 


económicos controlados. O resultado deste desenvolvemento, ha de 


realizarse de forma cuantitativa e cualitativa: 


-A cuantificación dos incumprimentos ha de expresarse polo número de 


unidades controladas de xeito efectivo, e para as que hai unha 


documentación que reflicte todos os incumprimentos detectados así como o 


número total de controis que deron lugar á apertura de expedientes 


sancionadores. 


-A análise cualitativo evaluará, fundamentalmente, as causas e o tipo de 


incumprimentos, os riscos asociados aos mesmos, a forma de liquidalos e a 


súa evolución no tempo. 


c) Accións para asegurar a eficacia do programa de control 
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Para a análise deste epígrafe é necesaria a avaliación tanto das medidas 


adoptadas ante o operador económico como ante o propio sistema de 


control oficial e o seu funcionamento efectivo. 


c.1) Medidas que garanten o cumprimento por parte dos operadores.  


Do conxunto de medidas que se relacionan, algunhas poderían ser 


adoptadas fronte aos incumprimentos detectados polo operador económico: 


- Sancións administrativas 


- Sancións económicas (multas) 


- Sancións penais (aplicación do Código penal). 


c.2) Medidas adoptadas pola Autoridade Competente da Comunidade 


Autónoma para verificar o funcionamento efectivo dos servizos de control 


oficial. 


- Procedementos documentados: revisión de procedementos existentes ou 


elaboración de novos procedementos. 


- Formación: iniciativas de formación do persoal que realiza os controis ou 


esixencia de formación específica ao persoal de novo ingreso. 


- Recursos humanos: provisión de novos recursos humanos, reasignación 


dos recursos existentes trala revisión de prioridades. 


- Iniciativas especiais de control. 


d) Conclusión do funcionamento do programa de control: estado de 


desenvolvemento xeral do programa de control e a súa evolución 


Evaluar globalmente os avances do programa para alcanzar os obxectivos 


reflectidos no mesmo, así como a eficacia dos controis oficiais. 


Para iso analizarase a tendencia observada na intensidade e tipo dos 


controis oficiais durante o ano en curso e comparativamente cos últimos 


anos. Ademais tamén se analizará a tendencia xeral dos incumprimentos do 


programa. 


 


Comunicación do informe anual de resultados. Comunidades 


Autónomas 


O Informe Anual que conteña os resultados dos controis oficiais da hixiene 


da produción primaria en pesca extractiva, levado a cabo por todas as 


Comunidades Autónomas con litoral, será enviado, en formato digital, pola 







   


 


Servizo de Inspección e Control dos Recursos 


Subdirección xeral de Gardacostas de Galicia 


Rúa Sar, nº 75 


Autoridade Competente de devandita Comunidade, á Subdirección General 


de Economía Pesquera, antes de que finalice o mes de febreiro do ano 


seguinte ao da execución do Programa. 


Estes Informes serán compilados por dita Subdirección e de resultas deste 


proceso elaborarase un único Informe Anual Nacional referido ao control da 


hixiene da produción primaria na pesca extractiva e actividades de 


marisqueo. 


Á súa vez esa Unidade Coordinadora, enviarao antes do mes de maio á 


Unidade Administrativa do MAPAMA encargada de recompilar os Informes 


Anuais dos diferentes sectores que integran a cadea alimentaria e remitilos 


á UE como documento fehaciente de que se están levando a cabo os 


controis oficiais pertinentes en todo o territorio español.  


 


Adaptación do Programa nacional. 


O desenvolvemento dos diferentes puntos deste Programa Nacional de 


carácter plurianual, estará interrelacionado cos resultados dos Informes 


Anuais que emitan as Comunidades Autónomas. Valorarase mediante os 


mesmos, en que medida leváronse cabo os controis oficiais segundo as 


pautas contidas no Programa, por parte das Autoridades Competentes 


encargadas do control. 


Á luz da valoración obtida con estes resultados, farase unha avaliación 


global no grupo de traballo establecido pola Subdirección General de 


Economía Pesquera coas Comunidades Autónomas e Cidades Autonómicas. 


Dita avaliación conlevará a necesidade de adaptar, ou non, o Programa 


Nacional. 
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UNIDADE RESPONSABLE 


Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria 


APROBADO POR 


Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias 


Data de aprobación:  


 


 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


PROGRAMA DE CONTROL 


OFICIAL DA PRODUCIÓN 


ECOLÓXICA DE GALICIA 


Páxina 2 de 20 


Data: 


21/11/2016 


 


Plan Galego de Control Oficial da Cadea Alimentaria 2016-2020  
 


2 
 


 


1. INTRODUCIÓN: XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA 


A produción ecolóxica é un sistema xeral de xestión agrícola e produción 


de alimentos que combina as mellores prácticas ambientais, cun elevado 


nivel de biodiversidade, a preservación de recursos naturais, a aplicación 


de normas esixentes sobre benestar animal e unha produción conforme 


ás preferencias de determinados consumidores por produtos obtidos a 


partir de sustancias e procesos naturais.  


Os produtos procedentes da produción ecolóxica deben beneficiarse dun 


réxime de control crible, baseado nun sistema de control inscrito no 


marco do Regulamento (CE) Nº  882/2004 do Parlamento Europeo e do 


Consello, do 29 de abril de 2004, sobre os controis oficiais efectuados 


para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de 


pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos 


animais.  


 O devandito sistema de control deberá garantir o cumprimento, por 


parte dos operadores, dos requisitos establecidos no Regulamento (CE) 


Nº 834/2007 do Consello, do 28 de xuño de 2007, sobre produción e 


etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, no Regulamento (CE) Nº 889/2008 


da Comisión do 5 de setembro de 2008, polo que se establecen 


disposicións de aplicación do anterior, e no Regulamento (CE) Nº 


1235/2008 da Comisión do 8 de decembro de 2008, polo que se 


establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) Nº 


834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países.  


A execución do programa de control corresponde ao departamento con 


competencias en materia de agricultura da CA de Galicia, que é a 


Consellería do Medio rural. 


A coordinación do control oficial no mercado é competencia, a nivel da 


Administración Xeral do Estado, da Axencia Española de Consumo, 


Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN) polo que os controis 


oficiais neste aspecto forman parte doutro programa, incluído no “Control 


oficial de alimentos postos a disposición do consumidor sen repercusións 


en seguridade alimentaria”. 
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2 . NORMATIVA LEGAL REGULADORA EUROPEA, NACIONAL E DA 


COMUNIDADE AUTÓNOMA 


A. NORMATIVA EUROPEA: 


• Regulamento (CE) Nº 834/2007 do Consello do 28 de xuño de 2007 


sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos e polo que se derroga 


o Regulamento (CEE) Nº 2092/91. 


• Regulamento (CE) Nº 889/2008 da Comisión do 5 de setembro de 


2008 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento 


(CE)Nº 834/2007 do Consello sobre produción e etiquetaxe dos produtos 


ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e o seu 


control. 


• Regulamento (CE) Nº 967/2008 do Consello do 29 de setembro de 


2008 polo que se modifica o Regulamento (CE)834/2007 sobre produción e 


etiquetaxe dos produtos ecolóxicos. 


• Regulamento (CE) Nº 1235/2008 da Comisión do 8 de decembro de 


2008 polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento 


(CE) Nº 834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países. 


• Regulamento (CE) Nº 1254/2008 da Comisión do 15 de decembro de 


2008 que modifica o R (CE) 889/2008 polo que se establecen disposicións 


de aplicación do Regulamento (CE) 834/2007 do Consello sobre produción e 


etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, a 


súa etiquetaxe e o seu control. 


• Regulamento (CE) Nº 537/2009 da Comisión do 19 de xuño de 2009 


que modifica o R(CE) 1235/2008 no que incumbe á lista de terceiros países 


dos que deben ser orixinarios determinados produtos agrarios obtidos 


mediante produción ecolóxica para poder ser comercializados na 


Comunidade (Texto pertinente a efectos do EEE) 


• Regulamento (CE) Nº 710/2009 da Comisión do 5 de agosto de 2009 


que modifica o R. (CE) 889/2008 polo que se establecen disposicións de 


aplicación do Regulamento (CE) 834/2007, no que respecta á fixación de 


disposicións de aplicación para a produción ecolóxica de animais da 


acuicultura e de algas mariñas. 
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•  Regulamento de execución (UE) nº 344/2011 da Comisión do 8 de 


abril de 2011 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008, polo que se 


establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 do 


Consello, sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, con 


respecto á produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e o seu control. 


• Regulamento de execución (UE) nº 426/2011 da Comisión do 2 de 


maio de 2011 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008 polo que se 


establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 do 


Consello sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, con 


respecto á produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e o seu control. 


• Regulamento de execución (UE) Nº 590/2011 da Comisión do 20 de 


xuño de 2011 que modifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008, polo que se 


establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 


do Consello no que se refire ás importacións de produtos ecolóxicos 


procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) Nº 1084/2011 da Comisión do 27 de 


outubro de 2011 que modifica e corrixe o Regulamento (CE) nº 1235/2008, 


polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 


nº 834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) Nº 1267/2011 da Comisión do 6 de 


decembro de 2011 que modifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008 polo 


que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 


834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) nº 126/2012 da Comisión do 14 de 


febreiro de 2012 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008, no que 


incumbe ás probas documentais, e o Regulamento (CE) nº 1235/2008, no 


que incumbe ás importacións de produtos ecolóxicos procedentes dos 


Estados Unidos de América. 


• Regulamento de execución (UE) nº 203/2012 da Comisión do 8 de 


marzo de 2012 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008, polo que se 


establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 do 


Consello, no que respecta ás disposicións de aplicación referidas ao viño 


ecolóxico 


• Regulamento de execución (UE) nº 505/2012 da Comisión do 14 de 


xuño de 2012 que modifica e corrixe o Regulamento (CE) nº 889/2008, polo 
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que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 


834/2007 do Consello, sobre produción e etiquetaxe dos produtos 


ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e o seu 


control 


• Regulamento de execución (UE) nº 508/2012 da Comisión do 20 de 


xuño de 2012 que modifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008 polo que se 


establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 


do Consello no que se refire ás importacións de produtos ecolóxicos 


procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución  (UE) nº 751/2012 da Comisión do 16 de 


agosto de 2012 que corrixe o Regulamento (CE) nº 1235/2008 polo que se 


establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 


do Consello no que se refire ás importacións de produtos ecolóxicos 


procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) nº 125/2013 da Comisión do 13 de 


febreiro de 2013 que modifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008, polo que 


se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 


834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) nº 392/2013 da Comisión do 29 de 


abril de 2013 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008 no que 


respecta ao réxime de control da produción ecolóxica 


• Regulamento de execución (UE) nº 1030/2013 da Comisión do 24 de 


outubro de 2013 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008, polo que 


se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 


do Consello sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, con 


respecto á produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e o seu control. 


• Regulamento de execución (UE) nº 586/2013 da Comisión do 20 de 


xuño de 2013 que modifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008, polo que se 


834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países e  se establecen excepcións ao 


Regulamento (CE) nº 1235/2008 no que incumbe á data de presentación do 


informe anual. 


•  Regulamento de execución (UE) nº 567/2013 da Comisión do 18 de 


xuño de 2013 que corrixe o Regulamento (CE) nº 1235/2008, polo que se 


establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 
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do Consello no que se refire ás importacións de produtos ecolóxicos 


procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) nº 1364/2013 da Comisión do 17 de 


decembro de 2013 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008, polo que 


se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 


do Consello no que incumbe á utilización de xuvenís da acuicultura non 


ecolóxica e de material de reprodución de moluscos bivalvos non ecolóxicos 


na acuicultura ecolóxica. 


• Regulamento de execución (UE) nº 354/2014 da Comisión do 8 de 


abril de 2014 que modifica e corrixe o Regulamento (CE) nº 889/2008, polo 


que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 


834/2007 do Consello, sobre produción e etiquetaxe dos produtos 


ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e o seu 


control. 


• Regulamento de execución (UE)nº 355/2014 da Comisión do 8 de 


abril de 2014 que modifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008, polo que  se 


establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 


do Consello no que se refire ás importacións de produtos ecolóxicos 


procedentes de terceiros países 


• Regulamento de execución (UE) nº 442/2014 da Comisión do 30 de 


abril de 2014 que modifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008 no que atinxe 


ás solicitudes de inclusión na lista de terceiros países recoñecidos a fins de 


equivalencia en relación coa importación de produtos ecolóxicos.  


• Regulamento de execución (UE) nº 644/2014 da Comisión do 16 de 


xuño de 2014 que modifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008, polo que se 


establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 


do Consello no que se refire ás importacións de produtos ecolóxicos 


procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) nº 829/2014 da Comisión do 30 de 


xullo de 2014 que modifica e corrixe o Regulamento (CE) nº 1235/2008, 


polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 


nº 834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) nº 829/2014 da Comisión do 30 de 


xullo de 2014 que modifica e corrixe o Regulamento (CE) nº 1235/2008, 


polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 
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nº 834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países. 


• Regulamento de execución (UE) nº 836/2014 da Comisión do 31 de 


xullo de 2014 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008, polo que se 


establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 834/2007 do 


Consello sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con 


respecto á produción ecolóxica, o seu etiquetado e control. 


B NORMATIVA ESTATAL: 


• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 


común das administracións públicas. 


• Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. 


• Lei 6/2015, do 12 de maio, de denominacións de orixe e indicacións 


xeográficas protexidas de ámbito territorial supra-autonómico. 


• Lei 24/2003, do 10 de xullo, da viña e do viño. 


• Real Decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as  


infraccións e sancións en materia de defensa do consumidor e da produción 


agroalimentaria. 


• Real Decreto 1852/1993, do 22 de outubro, sobre produción agrícola 


ecolóxica e a súa indicación nos produtos agrarios e alimenticios e 


modificacións posteriores. 


• Orde ECC/1936/2014, do 16 de outubro, pola que se ditan normas de 


control e inspección na importación de produtos ecolóxicos procedentes de 


terceiros países. 


• Real Decreto 833/2014, do 3 de outubro, polo que se establece e 


regula o rexistro xeral de operadores ecolóxicos e  se crea a mesa de 


coordinación da produción ecolóxica 


C. NORMATIVA AUTONÓMICA:  


•  Lei 2/2005, do 18 de febreiro de 2005, de promoción e defensa da 


calidade alimentaria  galega. 


• Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as 


denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus 


consellos reguladores. 
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• Orde do 3 de abril de 2009 pola que se aproba o regulamento de 


funcionamento do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. 


 


3. OBXECTIVOS DO PROGRAMA  DE CONTROL OFICIAL DE 


PRODUCIÓN ECOLOXICA.  


Obxectivo 1. Verificar o cumprimento dos requisitos establecidos no 


Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello, do 28 de xuño de 2007, sobre 


produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos. 


Obxectivo 2. Verificar o cumprimento dos requisitos establecidos no  


Regulamento (CE) nº 889/2008 da Comisión do 5 de setembro de 2008, 


polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) Nº 


834/2007 do Consello sobre produción e etiquetaxe dos produtos 


ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e o seu 


control. 


Obxectivo 3. Verificar o cumprimento dos requisitos establecidos no 


Regulamento (CE) nº 1235/2008 da Comisión do 8 de decembro de 2008, 


polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 


Nº 834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos 


ecolóxicos procedentes de terceiros países.  


 


4. AUTORIDADES  COMPETENTES DO PROGRAMA 


4.1 Punto de contacto nacional de España para o Programa de 


control oficial.  


Subdirección Xeral de Calidade Diferenciada e Agricultura Ecolóxica 


Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA). 


Pº Infanta Isabel, 1    28014 Madrid  


Teléfonos: 91-3475397 / 91-3475394    Fax: 91-3475410 


e-mail: sgcdae@mapama.es 


4.2 Autoridades competentes estatal e autonómica 


Á Subdirección Xeral de Calidade Diferenciada e Agricultura Ecolóxica do 


MAPAMA correspóndelle a coordinación coa comunidade autónoma de 
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Galicia e demais unidades e departamento implicados no control oficial da 


produción ecolóxica. 


O Servizo de Inspección SOIVRE, pertencente ás Direccións Territoriais e 


Provinciais de Comercio da Secretaría de Estado de Comercio, do Ministerio 


de Economía, industria e Competitividade (MINECO), coordinado pola 


Subdirección Xeral de Inspección, Certificación e Asistencia Técnica do 


Comercio Exterior, é o responsable do control e inspección, con carácter 


previo ao despacho a libre práctica, ou á autorización polas autoridades 


aduaneiras dos procedementos aduaneiros especiais previstos no artigo 14 


do Regulamento (CE) nº 1235/2008, o cumprimento dos requisitos 


establecidos en materia de agricultura ecolóxica e etiquetaxe, dos produtos 


para importar que se mencionan no artigo 1 da Orde ECC/1936/2014, do 16 


de outubro, pola que se ditan normas de control e inspección na 


importación de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. 


Na comunidade autónoma de Galicia hai cinco puntos de inspección 


fronteirizos ( PIF) xestionados polo SOIVRE: Porto de A Coruña, Porto de 


Riveira- A Pobra, Porto de Vigo; Porto de Vilagarcía e Aeroporto de 


Labacolla ( Santiago de Compostela) 


A autoridade competente coordinadora en controis en mercado a nivel da 


Administración Xeral do Estado é a Axencia Española de Consumo, 


Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN). Estes controis forman parte 


do programa de “Control oficial de alimentos postos a disposición do 


consumidor sen repercusións en seguridade alimentaria”. 


A autoridade competente en materia de agricultura ecolóxica é responsable 


da organización e supervisión do programa de control da produción 


ecolóxica, realizando tamén outras funcións asignadas no Regulamento (CE) 


Nº 834/2007, no Regulamento (CE) nº 889/2008 e no Regulamento (CE) nº 


1235/2008. O Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello, no seu artigo 


27.4, posibilita, para a aplicación do programa de control da produción 


ecolóxica, que a autoridade competente confira a súa facultade de control a 


unha ou varias autoridades de control, ou delegue funcións de control nun 


ou varios organismos de control. No caso da Comunidade autónoma de 


Galicia a autoridade competente é a dirección xeral de Gandaría, agricultura 


e Industrias Agroalimentarias (San Caetano s/n 15782 SANTIAGO DE 


COMPOSTELA- teléfono 981-544777 correo electrónico 


mediorural.dxa@xunta.gal)  e dentro desta a Subdirección Xeral de 


Industrias e Calidade Agroalimentaria da que depende o Servizo de 


Promoción da Calidade Agroalimentaria (Camiño Francés, 10 15703 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA teléfono 981-540262  correo electrónico 


promocion.agri@xunta.gal). 


No que respecta ao control oficial, a responsabilidade deste esta delegado 


nunha única autoridade de control, o Consello Regulador da Agricultura 


Ecolóxica de Galicia (CRAEGA nº ES-022-ECO-GA Edif. Multiusos rúa 


circunvalación 27400 MONFORTE DE LEMOS telef 982-405300), organismo 


acreditado por ENAC no cumprimento da norma UNE-EN-ISO 17065.  


A supervisión da acticidade de control e certificación deste organismo 


correspóndelle ao Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL) en 


coordinación co persoal da subdirección xeral de industrias e calidade 


agroalimentaria. 


4.3 Órganos de coordinación nacionais e autonómicos 


A mesa de coordinación da produción ecolóxica (MECOECO) é  o órgano 


colexiado creado polo Real Decreto 833/2014, do 3 de outubro, polo que se 


establece e regula o Rexistro Xeral de Operadores Ecolóxicos e  se crea a 


mesa de coordinación da produción ecolóxica. 


Este órgano está adscrito á Dirección  Xeral da Industria Alimentaria do 


Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente 


(MAPAMA). A mesa ten como fins actuar como órgano de coordinación coas 


autoridades competentes das comunidades autónomas en materia de 


produción ecolóxica, desempeñando as funcións de asesoramento e 


coordinación que se lle encomenden e, en particular, no relacionado coa 


aplicación do Real Decreto 833/2014, do 3 de outubro. 


A CA de Galicia ten un representante que adoita ser o xefe de servizo de 


promoción da calidade agroalimentaria e un suplente deste. Así mesmo é 


convidado a acudir as reunións da Mesa o director técnico da autoridade  de 


control, que non ten voto pero que pode auxiliar ao representante e intervir 


nos aspectos técnicos que a Mesa debata. 


Outros elementos de coordinación son os grupos de traballo nos que a CA  


pode intervir para a  elaboración de procedementos ou documentos para o 


control e a aplicación da normativa a petición do MAPAMA. 


Así mesmo, existe un contacto telemático permanente cos  departamentos 


da Administración Xeral do Estado responsables desta área. 


  



mailto:promocion.agri@xunta.gal





 


 


PROGRAMA DE CONTROL 


OFICIAL DA PRODUCIÓN 


ECOLÓXICA DE GALICIA 


Páxina 11 de 20 


Data: 


21/11/2016 


 


Plan Galego de Control Oficial da Cadea Alimentaria 2016-2020  
 


11 
 


5. SOPORTES PARA O PROGRAMA DE CONTROL  


5.1 Recursos materiais, humanos e económicos (inclúen 


laboratoriais e bases de datos) 


Para a designación da autoridades de control públicas, a autoridade 


competente ten en conta a existencia de recursos adecuados, de persoal 


cualificado e infraestrutura administrativa e técnica, así como a experiencia 


en materia de control e a fiabilidade, segundo o especificado no artigo 27 do 


Regulamento (CE) Nº 834/2007.  


Para o control dos operadores nunha aplicación centralizada, desenvolveuse 


unha base de datos mediante o Real Decreto 833/2014, do 3 de outubro, 


polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de Operadores Ecolóxicos e 


se crea a Mesa de coordinación da produción ecolóxica.  Esta Base de Datos 


denomínase REGOE.  Os datos aportados pola CA de Galicia a esta base de 


datos estatal proveñen das bases de datos de xestión das inspeccións 


realizadas pola autoridade de control sobre os seus operadores. 


Doutra banda, a Comisión Europea no seu sistema OFIS (organic farming 


information system) vai recoller os datos sobre controis oficiais en 


produción ecolóxica desde o 1 de xaneiro de 2015. 


Respecto dos recursos laboratoriais, a través da MECOECO, acordouse que 


as autoridades competentes poderán remitir ás listaxes de laboratorios 


designados polas autoridades competentes doutros ámbitos cando as 


análises requiridas para as matrices/mostras sobre as que se deben obter 


resultados oficiais coincidan cos doutros ámbitos xa exista designación.  


No caso de Galicia, a autoridade competente non emprega laboratorios 


oficiais da CA agás o laboratorio de sanidade animal para algunha 


determinación realizándose os demais controis en laboratorios certificados 


por ENAC para as determinacións precisas nos controis os cales son 


comunicados ao MAPAMA cando esta información é requirida. 
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RECURSOS HUMANOS PRODUCIÓN ECOLOXICA 


GALICIA  
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5.2 Designación e Delegación de tarefas de control á Autoridades de 


control  


Mediante a Orde do 3 de abril de 2009 pola que se aproba o regulamento de 


funcionamento do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia 


(CRAEGA), regulase a actividade do CRAEGA e se delegan neste organismo 


as tarefas de control. 


5.3 Procedementos normalizados establecidos documentalmente. 


O CRAEGA conta con procedementos documentados para a realización da 


súa actividade de control e certificación. Estes documentos están integrados 


no seu Manual de calidade, procedementos operativos e instrucións 


técnicas, que se atopan a disposición da autoridade competente. 


5.4 Formación do persoal. 


Os inspectores da autoridade de control asisten periodicamente a xornadas 


formativas para actualizar os coñecementos normativos así como de 


desenvolvemento da actuación de auditoría e inspección. 


O persoal encargado da supervisión das actuacións do consello regulador 


asiste periodicamente a cursos formativos organizados polo MAPAMA. 


 


  







 


 


PROGRAMA DE CONTROL 


OFICIAL DA PRODUCIÓN 


ECOLÓXICA DE GALICIA 


Páxina 13 de 20 


Data: 


21/11/2016 


 


Plan Galego de Control Oficial da Cadea Alimentaria 2016-2020  
 


13 
 


6. DESCRICIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL 


6.1. Planificación dos controis oficiais: Priorización dos controis. 


Categorización do risco. 


O programa de control realízase segundo o especificado no Título V do 


Regulamento (CE) nº 834/2007 e no Título IV do Regulamento (CE) Nº 


889/2008. 


6.2. Punto de control. 


Control inicial: completo da unidade e/ou os locais e/ou a actividade, 


verificando o establecemento de todas as medidas para garantir o 


cumprimento das disposicións dos regulamentos que regulan a produción 


ecolóxica e reducir o risco de contaminación. 


Visitas de control: A autoridade de control efectúa un control físico ás 


instalacións e almacéns de todos os operadores, así como do transporte. 


6.3. Nivel de inspección e frecuencia dos controis. 


O programa de control realízase segundo o especificado no Título V do 


Regulamento (CE) nº 834/2007 e no Título IV do Regulamento (CE) Nº 


889/2008. 


A autoridade de control realiza, como mínimo unha vez ao ano, un control 


físico das explotacións, instalacións e almacéns de todos os operadores (art. 


65.1 do Regulamento (CE) Nº 889/2008). 


A autoridade competente esixirá a autoridade de control procedementos de 


análises de risco, de maneira que: 


a) Leve a cabo polo menos no 10% dos operadores, visitas de control 


adicionais, en base á avaliación do risco (art. 92 quarter 2.b.do 


Regulamento (UE) nº 392/2013)  


b) Polo menos o 10% de todas as inspeccións e visitas sexan non 


anunciadas.  (92 quarter 2.c.do Regulamento (UE) Nº 392/2013) 


6.4. Natureza do control: métodos ou técnicas usadas para o control 


oficial 


Os requisitos de control establécense no Título IV do Regulamento (CE) nº 


889/2008, tanto de carácter xeral como aqueles específicos ou aplicables 


aos produtores, elaboradores e importadores de produtos ecolóxicos, 


incluídos os pensos. 
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Isto inclúe, ademais do control físico da unidade inspeccionada, un control 


documental dos rexistros de existencias e rexistros financeiros das entradas 


e saídas de produtos da mesma, como mínimo unha vez ao ano. (Art. 65 e 


66 R (CE) Nº 889/2008). 


A autoridade de control realizará tomas de mostras para a detección de 


produtos non autorizados, contaminacións ou uso de técnicas non 


conformes coa produción ecolóxica. Para iso, o número de mostras que se 


deberá tomar e analizar cada ano correspóndese con polo menos o 5 % do 


número de operadores suxeitos ao seu control tendo en conta unha 


avaliación xeral do risco de incumprimento das normas de produción 


ecolóxica que teña en conta todas as etapas de produción, preparación e 


distribución.  


Despois de cada visita elabórase un informe de inspección que tamén é 


asinado pola persoa responsable da unidade ou polo seu representante. 


6.5. Incumprimentos do programa. 


A Mesa de Coordinación de produción ecolóxica ten establecido a través das 


Directrices para a elaboración do documento “Informe de resultados dos 


controis do Programa de control oficial da produción ecolóxica” (DEI-CA-


ECO), as definicións e instrucións para garantir unha información 


homoxénea sobre os incumprimentos do programa. 


As definicións sobre incumprimentos son as seguintes: 


- IRREGULARIDADES. Aqueles incumprimentos dos requisitos do 


Regulamento (CE) nº 834/2007, cuxo efecto será prohibir ao operador o 


uso das indicacións que fagan referencia ao método de produción ecolóxico 


á totalidade do lote, produto ou produción afectados polas devanditas 


irregularidades, sempre que garde proporción coa importancia do requisito 


que se infrinxiu e coa índole e circunstancias concretas das actividades 


irregulares. 


- INFRACCIÓNS. Aqueles incumprimentos deliberados ou prolongados dos 


requisitos do Regulamento (CE) nº 834/2007, cuxo efecto será prohibir ao 


operador en cuestión a comercialización de toda a produción con referencia 


ao método de produción ecolóxico na etiquetaxe e a publicidade durante un 


período. 


6.6. Medidas adoptadas ante a detección de incumprimentos. 


A Mesa de coordinación da produción ecolóxica (MECOECO) ten establecido, 


a través das Directrices para a elaboración do documento “Informe de 
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resultados dos controis do Programa de control oficial da produción 


ecolóxica” (DEI-CA-ECO), as instrucións para garantir unha información 


homoxénea sobre as medidas adoptadas ante a detección de 


incumprimentos do programa. 


 


7. REVISIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL 


A Mesa de Coordinación de produción ecolóxica ten establecido a través das 


Directrices para a elaboración do documento “Informe de resultados dos 


controis do Programa de control oficial da produción ecolóxica” (DEI-CA-


ECO) as instrucións para garantir unha información homoxénea sobre as 


conclusións, o seguimento e avaliación do programa de control da produción 


ecolóxica. Seguindo estas Directrices elabórase en Informe anual 


contemplados nos artigos 44 do Regulamento (CE) 882/04 e 92 septies do 


Regulamento (UE) 392/2013. 


7.1 Supervisión do control oficial. 


A Mesa de Coordinación de produción ecolóxica ten establecido, a través 


das Orientacións relativas ao desenvolvemento dos procedementos de 


verificación da eficacia dos controis en produción ecolóxica. (VERIFI-CA-


ECO), as instrucións para garantir unha información homoxénea sobre a 


supervisión do control oficial en produción ecolóxica. 


Os procedementos de supervisión comprenden todas aquelas actuacións 


executadas polas autoridades competentes encamiñadas a verificar o 


cumprimento dos plans acordados. 


En Galicia as competencias relativas á supervisión da autoridade de control 


realízaas a autoridade competente a través do Instituto Galego de Calidade 


Alimentaria. Por razóns de necesidades de servizo en ocasións este control 


realizase así mesmo polo persoal do Servizo de Promoción da Calidade 


Agroalimentaria.  


Conforme ao acordado a nivel estatal na MECOECO, a porcentaxe mínima 


de supervisión documental será (dado que a C.A. tiña a 31.12.2015 un 


número de operadores entre 500 e 1000) do 2%, que se seleccionarán 


mediante un análise de risco segundo os criterios definidos mediante a 


“Instrución técnica referida ao procedemento de verificación e control do 


organismo de control da agricultura ecolóxica CRAEGA. Estes controis están 


encamiñados á verificación do funcionamento da autoridade de control. 
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Para cumprir co límite fixado, estas supervisións contabilizaranse tendo en 


conta o período temporal de aplicación do programa (2016-2020). 


Para levar a cabo as supervisións in situ, aplicarase un sistema de mostraxe 


que sexa polo menos de unha supervisión in situ por tipo de operador  


durante o período 2016-2020. 


7.2. Verificación da eficacia do control oficial. 


Este programa de control exponse un obxectivo estratéxico a nivel estatal a 


cumprir no período de 5 anos, e varios obxectivos operativos ben a nivel de 


coordinación nacional ou a nivel autonómico que serán valorados de forma 


anual. Revisaranse anualmente para o seu mantemento, actualización ou 


substitución. 


NIVEL DE COORDINACIÓN ESTATAL 


OBXECTIVO ESTRATÉXICO DO PROGRAMA. Asegurar a coordinación das 


actividades de supervisión das Autoridades Competentes cara aos 


Organismos de Control, Autoridades de Control e/ou Autoridades 


Competentes de control. 


1º Obxectivo Operativo do Programa: Establecer un catálogo harmonizado 


que inclúa as infraccións e irregularidades que afecten o carácter ecolóxico 


dos produtos a nivel estatal, e das medidas aplicables en caso de 


irregularidades e infraccións. 


 1º Indicador obxectivo 1. MECOECO: 


Nome: Elaboración do Catálogo harmonizado de medidas aplicables en caso 


de irregularidades e infraccións. 


Tipo de indicador: Cualitativo e de control. 


Definición: Esta elaboración é o primeiro paso, para avanzar cara á 


harmonización das medidas aplicables ante as irregularidades e infraccións 


cometidas polos operadores no territorio nacional. 


Ano de partida: 1 de xaneiro de 2016.  


Duración: Anual 


Resultado: O Catálogo harmonizado de medidas aplicables en caso de 


irregularidades e infraccións. 
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2º Indicador obxectivo 1. MECOECO: 


Nome: Aprobación dun Catálogo harmonizado, a nivel estatal , de medidas 


aplicables en caso de irregularidades e infraccións. 


Tipo de indicador: Cualitativo e de control. 


Definición: A aprobación deste catálogo por parte de todas as autoridades 


competentes é necesaria para asegurar a harmonización das irregularidades 


e infraccións no territorio nacional, e deberá realizarse e aprobarse na Mesa 


de Coordinación da Produción Ecolóxica. 


Ano de partida: 2016.  


Duración: Anual 


Resultado: O Catálogo harmonizado aprobado, a nivel estatal de medidas 


aplicables en caso de irregularidades e infraccións. 


3º Indicador obxectivo 1. MECOECO  


Nome: Porcentaxe de coincidencia de medidas harmonizadas en 


cumprimento do Catálogo harmonizado de medidas aplicables en caso de 


irregularidades e infraccións. 


Tipo de indicador: Cuantitativo, de tendencia e de control. 


Definición: Este indicador pretende asegurar a aplicación uniforme do 


Catálogo harmonizado. 


Ano de partida: 2017.  


Duración: Anual 


Resultado: Aplicación do catálogo harmonizado en todo o territorio nacional 


sen menoscabo doutros procedementos a nivel de autoridade competente 


ou dos organismos de control. 


2º Obxectivo Operativo do Programa: Estimar a efectividade dos diferentes 


procedementos de análises de risco de incumprimento das normas de 


produción ecolóxica seguidos polas  distintas Autoridades Competentes, 


Autoridades de Control e/ou Organismo de Control  
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Indicador obxectivo 2 MECOECO:  


Nome: Calculo da porcentaxe anual de incumprimentos detectados no total 


de visitas de control anual e adicionais efectuadas en cada Comunidade 


Autónoma. 


Tipo de indicador: Cuantitativo, de tendencia, de control e comparativo. 


Definición: Este indicador pretende avaliar a eficacia do procedemento de 


análise de riscos aplicado. 


Ano de partida: 2015. 


Resultado: Estudo comparativo entre a porcentaxe de incumprimentos 


detectados anualmente nas visitas anuais e as adicionais por entidades de 


control e Comunidade Autónoma. Ao longo do tempo estes resultados 


permitirán avaliar a tendencia dos incumprimentos 


NIVEL GALICIA 


1º Obxectivo operativo nivel autoridade competente: Avaliar a efectividade 


da xestión e do seguimento dos incumprimentos do operadores por parte 


das Autoridades Competentes.  


Indicador obxectivo 1. Autoridade competente:  


Nome: Número de incumprimentos na nova visita adicional a operadores 


con incumprimentos pechados o ano anterior. 


Tipo de indicador: Cuantitativo, de avaliación comparativa, de control e 


tendencia. 


Definición do indicador: Preténdese avaliar o comportamento no tempo dos 


operadores con incumprimentos pechados. 


Ano de partida: 2015. 


Resultado: O resultado esperado é unha diminución na incidencia de 


irregularidades nos devanditos operadores no tempo. 


7.3. Auditoría do control oficial. 


Conforme ao apartado 6 do artigo 4 do Regulamento (CE) nº 882/2004, a 


autoridade competente na execución deste Programa Nacional de control 
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deberá someterse a auditorías internas ou externas, que á súa vez deben 


someterse a exame independente. 


De acordo co anterior, as auditorías do programa as realiza o Servizo de 


Auditoría Interna da Cadea Alimentaria encadrado na Dirección Xeral de 


Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.   


8. OUTROS ASPECTOS DO CONTROL DA PRODUCIÓN ECOLÓXICA 


8.1 Reunións de coordinación 


Para un mellor desenvolvemento da actuación da autoridade de control 


manteranse reunións periódicas de coordinación por parte dos funcionarios 


responsables da agricultura ecolóxica da Subdirección Xeral de Industrias e 


Calidade Agroalimentaria, do INGACAL (como responsable da supervisión da 


autoridade de control) e da autoridade de control (CRAEGA), para tratar os 


seguintes temas: 


- Evolución normativa da agricultura ecolóxica 


- Realización dos controis por parte da autoridade de control 


- Situación do Rexistro Xeral de Operadores Ecolóxicos (REGOE) e 


realización de estatísticas oficiais sobre controis, infraccións e 


irregularidades. 


- Problemas xurdidos nas tarefas de certificación 


- Demandas dos produtores de agricultura ecolóxica 


- Seguimento da evolución dos operadores e producións certificadas 


- Colaboración nos traballos por parte de todos os implicados. 


- Necesidades formativas 


- Establecementos de protocolos de actuación ante situacións 


irregulares 


8.2 Asistencia ao comité de partes 


 Por parte do INGACAL  se  asistemapama as xuntanzas do comité de partes 


nos cales se determinan as medidas a adoptar en canto a detección de 


irregularidades e infraccións, sendo coñecedores en todo momento das 


actuacións da autoridade de control nesta materia pudendo adoptarse as 


medidas apropiadas no caso de que se detecte un funcionamento  


incorrecto. 
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8.3 Informes do CRAEGA 


Trimestralmente o CRAEGA emite un informe de actividade onde se da 


conta da actuación inspectora, recursos humanos  empregados e outros 


aspectos relevantes  do seu cometido.  
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Natureza da Mostra Determinacións PROGRAMA


20 Enterobacter sakazaki P11


Salmonella spp P11


Enterobacteriaceae P11


Bacillus cereus P11


2)Queixos brandos non madurados 20 P11


S.coagulasa posi&vos P11


Enterotoxinas estafilocócicas P11


E. coli P11


L. monocytogenes (cuan+) P11


3) Produtos lácteos xeados 10 Enterobacteriaceae P11


Salmonella spp P11


L. monocytogenes (cuan+) P11


4)Café tostado 10 Ocratoxina A P13


5)Uvas pasas 10 Ocratoxina A P13


6)Especias 10 P13


7)Froitos secos 10 P13


10 Aflatoxinas M1 P13


9)Moluscos bivalvos vivos 15 HAP’s P15


10 HAP’s P15


10 HAP’s P15


10 HAP’s P15


10 Acrilamida P15


20 Acrilamida P15


10 Salmonella spp P11


E. coli P11


Nº de 


mostras


 Tipo de 


mostraxe


1)Preparados para lactantes 


(iniciación e con&nuación)


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Salmonella spp (en quesos 


leche cruda)


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Aflatoxinas B1 y 


(B1+B2+G1+G2)


Prospec&va 


aleatoria


Aflatoxinas B1 y 


(B1+B2+G1+G2)


8)Leite e produtos lácteos (excluída 


leite en po)


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


10)Alimentos elaborados a base de 


cereais e alimentos infanAs para 


lactantes e nenos de curta idade


Prospec&va 


aleatoria


11)Preparados para lactantes e 


preparados de con&nuación incluídos 


leite para lactantes e leite de 


con&nuación


Prospec&va 


aleatoria


12)Grans de cacao e produtos 


derivados


Prospec&va 


aleatoria


13)Patacas fri&das, pan de molde, 


cereais de almorzo, galletas, galletas 


salgadas


Prospec&va 


aleatoria


14)Alimentos elaborados a base de 


cereais para lactantes e nenos de 


curta idade e galletas e biscoitos para 


lactantes e nenos de curta idade


Prospec&va 


aleatoria


15)Froitas e hortalizas en anacos 


(listas para o consumo)


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria
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20 Nitratos P15


Nitritos P15


30 Nitratos P15


Nitritos P15


Nitrofuranos (metabolitos) P15


patulina P15


8 L. monocytogenes (cuan+) P11


Salmonella spp P11


E. coli P11


8 Salmonella spp P11


E. coli P11


Rec de aerobios (picada) P11


L. monocytogenes (cuan+) P11


20) Ovos 12 PCB´s P15


21) Graxas vexetais 12 PCB´s P15


22) Graxas animais (manteiga) 12 PCB´s P15


23)Graxa de porco 10 Praguicidas P17


24)Leite de vacún 10 Praguicidas P17


10 L.monocytogenes (cuan&f) P11


8 Histamina P11


20 Bisfenoles e Galatos P16


28) Viño &nto 15 SO2 P6 


Chumbo P15


29) Sal iodada 10 Iodo


30)Crustáceos cocidos e conxelados 15 SO2 P6 


Salmonella spp P11


Nº de 


mostras


 Tipo de 


mostraxe


16)Produtos Vexetais: Nitritos e 


Nitratos


Prospec&va 


aleatoria


17)Alimentos infanAs (10 compota de 


mazá)


Prospec&va 


aleatoria


18)Carne picada e preparados de 


carne des&nados a ser consumidos 


crus


Prospec&va 


aleatoria


19)Carne picada e preparados de aves 


de curral des&nados a ser consumidos 


cociñados


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


25) Pratos preparados (ensaladas 


mixtas vexetais, peixe ou carne). 


Regulamentarias


Regulamentari


a aleatoria


26)Produtos frescos da pesca, 


salpresados, refrixerados e 


conxelados (especies Scombridae, 


Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, 


Pomatomidae y Scombresosidae). 


Regulamentarias


Regulamentari


a aleatoria


27) Migración (materiais en contacto 


con alimentos)


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria
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31)Crustáceos frescos e conxelados 15 SO2 P6 


20 Chumbo P15


Cadmio P15


Mercurio P15


33)Produtos da pesca afumados 10 L.monocytogenes (cuan&f) P11


34)Conservas de peixe 20 Mercurio P15


Chumbo P15


Cadmio P15


Estaño P15


35)Leite e produtos lácteos 10 Chumbo P15


3 Praguicidas P17


3 Praguicidas P17


3 Praguicidas P17


3 Praguicidas P17


3 Praguicidas P17


3 Praguicidas P17


3 Praguicidas P17


3 Praguicidas P17


3 Praguicidas P17


10 Praguicidas P17


37) Alimentos infanAs 8 P15


8 P15


39)Fígado de ovino 5 P15


40)Ovos, preferiblemente campeiros 8 P15


41) Produtos lácteos 5 P15


Nº de 


mostras


 Tipo de 


mostraxe


Prospec&va 


aleatoria


32) Produtos frescos da pesca, 


salpresados, refrixerados e 


conxelados 


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


36)(*)vexetais e alimentos infanAs 


para praguicidas


Prospec&va 


aleatoria


 Mazás
Prospec&va 


aleatoria


 Repolos


Prospec&va 


aleatoria


 Porros


Prospec&va 


aleatoria


 Leituga


Prospec&va 


aleatoria


 Melocotóns, incluídos nectarinas e 


outros híbridos


Prospec&va 


aleatoria


 Grans de centeo


Prospec&va 


aleatoria


 Amorodos


Prospec&va 


aleatoria


 Tomates


Prospec&va 


aleatoria


 Viño (&nto e branco ) de uva


Prospec&va 


aleatoria


 Alimentos infanAs (froitas, verduras e 


cereais)


Prospec&va 


aleatoria


Prospec&va 


aleatoria


Dioxinas e PCB´s similares a 


dioxinas


38)Carne de vacún, porcino e aves 


campeiras


Prospec&va 


aleatoria


Dioxinas e PCB´s similares a 


dioxinas


Prospec&va 


aleatoria


Dioxinas e PCB´s similares a 


dioxinas


Prospec&va 


aleatoria


Dioxinas e PCB´s similares a 


dioxinas


Prospec&va 


aleatoria


Dioxinas e PCB´s similares a 


dioxinas
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1. INTRODUCIÓN: XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA  


 


Durante os períodos 2007-2010 e 2011-2015 desenvolvéronse os Plans Nacionais de Control Oficial da 
Cadea Alimentaria (PNCOCA), baseándose no establecido no Regulamento (CE) nº 882/2004, do 
Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, sobre os controis oficiais efectuados para 
garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa 
sobre saúde e benestar dos animais, así como nas Decisións 2006/677/CE, da Comisión, de 29 de 
setembro de 2006, e  2007/363/CE, da Comisión,  de 21 de maio de 2007.  


É preciso establecer un novo Plan para o período 2016-2020, no que  se inclúe este Programa de control 
oficial sobre benestar animal, que aborda tanto os controis en materia de benestar na granxa (incluíndo 
as normas mínimas de protección dos animais nas explotacións gandeiras e a protección dos animais 
sacrificados nas explotacións) como de protección dos animais durante o  seu transporte.  


Ao non existir variacións substanciais na normativa básica de referencia, moitos dos aspectos xerais 
tanto do Plan como do Programa son similares aos do período anterior. En canto ao Programa, 
modificouse a súa estrutura para adaptarse ao modelo de todos os Programas de control  coordinados 
polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Igualmente e á vista da experiencia 
adquirida no período de programación anterior,  modificáronse algúns dos seus elementos co fin de 
mellorar os resultados obtidos nos controis realizados e acadar así un mellor cumprimento da normativa 
afectada. 
 
 
 
2.  NORMATIVA LEGAL REGULADORA: NACIONAL E AUTONÓMICA 
 
 
2.1-NORMATIVA COMUNITARIA. 
 
 


A. BÁSICA SOBRE CONTROIS OFICIAIS. 


 


• Regulamento (CE) 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, 
sobre controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en 
materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde e benestar dos animais (DOUE do 
28/05/2004). 


• Decisión 2007/363, sobre directrices destinadas a axudar aos Estados Membros a elaborar o 
plan nacional de control único, integrado e plurianual previsto no Regulamento (CE) 882/2004 
do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE, 30/05/2007). 
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B. EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS 


 


• Directiva 2008/119/CEE do Consello, do 18 de decembro de 2008, relativa ás normas mínimas 
para a protección dos tenreiros (DO L340/28 do 15 de xaneiro de 2009).(Versión codificada da 
Directiva 91/629/CEE do Consello, do 19 de novembro de 1991, relativa ás normas mínimas para 
a protección dos tenreiros (DO L340/28 do 11 de decembro de 1991). 
 


• Directiva 2008/120/CEE do Consello, do 18 de decembro de 2008, relativa ás normas mínimas 
para a protección dos porcos (DO L340/33 do 18 de xaneiro de 2009).(Versión codificada da 
Directiva 91/630/CEE do Consello, do 19 de novembro de 1991, relativa ás normas mínimas para 
a protección dos porcos (DO L340/33 do 11 de decembro de 1991). 


 


• Directiva 98/58/CE do Consello, do 20 de xullo de 1998, relativa á protección dos animais nas 
explotacións gandeiras (DO L221/23 do 8 de agosto de 1998). 


 


• Directiva 1999/74/CE do Consello, do 19 de xullo de 1999, pola que se establecen as normas 
mínimas de protección das galiñas poñedoras (DO L203/53 do 3 de agosto de 1999). 


 


• Directiva 2007/43/CE do Consello, do 28 de xuño de 2007, pola que se establecen as 
disposicións mínimas para a protección dos polos destinados á produción de carne (DO L182/19 
do 12 de xullo de 2007). 


 


• Decisión 2006/778/CE da Comisión, do 14 de novembro de 2006, pola que se establecen 
requisitos mínimos para a recollida de información durante a inspección de unidades de 
produción nas que se manteñan determinados animais con fins gandeiros (DO L314/39 do 15 de 
novembro de 2006). 


 


• Decisión 2013/188/UE da Comisión, sobre os informes anuais das inspeccións non 
discriminatorias realizadas en virtude do Regulamento (CE) 1/2005. 


 


• Outra normativa de interese: Recomendacións do Consello de Europa,  dispoñibles en: 


 
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/bienestanimal/en-la-granja/ 
 


− Recomendación relativa aos bovinos (incluída a referida aos tenreiros en anexo C). 


− Recomendación relativa ás ovellas. 


− Recomendación relativa ás cabras. 


− Recomendación relativa aos animais de peletería. 


− Recomendación relativa a aves domésticas (Gallus gallus). 


− Recomendación relativa aos patos domésticos (Anas platyrhynchos). 


− Recomendación relativa ao pato criollo ou de Berbería (Cairina moschata) e aos híbridos de 
pato criollo e de patos domésticos (Anas platyrhynchos).  


− Recomendación relativa ás ocas domésticas (Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides 
f.domesticus) e os seus cruces. 
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− Recomendación relativa aos pavos (Meleagridis gallovapo ssp).  


− Recomendación relativa a aves corredoras (avestruces, emúes y ñandúes). 
 
Tamén: 


− Capítulo 7 do Código sanitario para os animais terrestres da OIE 
http://www.oie.int/Infografia/NormasAW/index.html  


 
C. SACRIFICIO 


• Regulamento (CE) nº 1099/2009, do Consello, de 24 de setembro de 2009, relativo á protección 
dos animais no momento da matanza (DO L303/1 do 18 de novembro de 2009). 


 
 


D. TRANSPORTE 


• Regulamento (CE) nº 1/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, relativo á protección dos 
animais durante o transporte e as operacións conexas e polo que se modifican as Directivas 
64/432/CEE e 93/119/CEE e o Regulamento (CE) nº 1255/97 (DO L3/1 do 5 de xaneiro de 2005). 
 


• Regulamento (CE) nº 1255/97 do Consello, do 25 de xuño de 1997, sobre os criterios 
comunitarios que deben cumprir os postos de control e polo que se adapta o plan de viaxe 
mencionado no Anexo da Directiva 91/628/CEE (DO L174/1 do 2 de xullo de 1997). 


 


• Regulamento (CE) nº 639/2003 da Comisión, do 9 de abril de 2003, polo que se establecen 
disposicións específicas de conformidade co Regulamento (CE) nº 1254/1999 do Consello polo 
que respecta aos requisitos para a concesión de restitucións por exportación en relación co 
benestar dos animais vivos da especie bovina durante o seu transporte (DO L93/10 do 10 de 
abril de 2003). 


 
 


 2.2- NORMATIVA NACIONAL 


 


A. EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS 


• Real decreto 1047/1994, do 20 de maio, relativo ás normas mínimas para a protección de 
tenreiros (BOE nº 161 do 7 de xullo de 1994), modificado polo Real decreto 229/1998, de 16 de 
febreiro, e polo Real decreto 692/2010, de 20 de maio. 


• Real decreto 348/2000, do 10 de marzo, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico a 
Directiva 98/58/CE, relativa á protección dos animais nas explotacións gandeiras (BOE nº 61 do 
11 de marzo de 2000), modificado polo Real decreto 441/2001, de 27 de abril. 


• Real decreto 3/2002, do 11 de xaneiro, polo que se establecen as normas mínimas de 
protección das galiñas poñedoras (BOE nº 13 do 15 de xaneiro de 2002). 


• Real decreto 1135/2002, do 31 de outubro, relativo ás normas mínimas para a protección de 
porcos (BOE nº 278 do 20 de novembro de 2002). 


• Real decreto 1084/2005, do 16 de setembro, de ordenación da avicultura de carne (BOE nº 233 
do 29 de setembro de 2005), modificado polo Real decreto 692/2010, de 20 de maio, polo que 
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se establecen as normas mínimas para a protección dos polos destinados á produción de carne 
e se modifica o Real decreto 1047/1994, de 20 de maio, relativo ás normas mínimas para a 
protección de tenreiros. (B.O.E nº 135 do 3 de xuño de 2010) 
 


• Real decreto 692/2010, de 20 de maio, polo que se establecen as normas mínimas para a 
protección dos polos destinados á produción de carne e se modifica o Real decreto 1047/1994, 
de 20 de maio, relativo ás normas mínimas para a protección de tenreiros. (B.O.E nº 135 do 03 
de xuño de 2010) 
 


B. SACRIFICIO 


• Real decreto 37/2014, de 24 de xaneiro, polo que se regulan aspectos relativos á protección dos 
animais no momento da matanza (BOE nº 28 de 1 de febreiro de 2014). 


 
C. TRANSPORTE 


• Real decreto 751/2006, do 16 de xuño, sobre autorización e rexistro de transportistas e medios 
de transporte de animais e polo que se crea o Comité español de benestar e protección dos 
animais de produción (BOE nº 150 do 24 de xuño de 2006). Modificado polo Real decreto 
363/2009, do 20 de marzo polo que se modifica o Real decreto 1559/2005, do 23 de decembro, 
sobre as condicións básicas que deben cumprir os centros de limpeza e desinfección dos 
vehículos dedicados ao transporte por estrada no sector gandeiro e o Real decreto 751/2006, do 
16 de xuño, sobre autorización e rexistro de transportistas e medios de transporte de animais e 
polo que se crea o Comité español de benestar e protección dos animais de produción (BOE nº 
74 do 27 de marzo de2009). 


 
D. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 


• Lei 32/2007, do 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, 
experimentación e sacrificio (BOE nº 268 do 8 de novembro de 2007). 
 


Na web do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pode atoparse a normativa 
reguladora de ámbito nacional: 


 


• http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Legislacion_Default_de_bienestar_anim
al.aspx 


 
 
 2.3-NORMATIVA AUTONOMICA 


 


• Decreto 60/2007, do 22 de marzo, polo que se regulan os cursos de formación en materia de 
benestar animal, se establece o procedemento de autorización das entidades de formación e se 
crea o rexistro destas (DOGA nº 67 do 4 de abril de 2007). 


 
Toda a norma pode atoparse no enderezo,(onde se actualiza permanentemente): 
 


• http://rede/intranet/DocumentosGanderia.do,  
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3.   OBXECTIVOS DO PROGRAMA  
 


3.1. OBXECTIVO XERAL DE ALTO NIVEL.  
 
O obxectivo de alto nivel do Programa é garantir o cumprimento da lexislación comunitaria, en materia 
de benestar animal, de forma harmónica.  
 
3.2. OBXECTIVOS ESPECIFICOS. 
 
Para poder valorar a eficacia deste programa, estes obxectivos  específicos concretáronse nun obxectivo 
estratéxico xeral a cumprir no período de 5 anos, e dous obxectivos operativos, un nacional e outro 
autonómico que serán valorados de forma anual. Revisaranse cada ano para a súa renovación ou 
substitución. (Os indicadores asociados a estes obxectivos atópanse detallados no apartado 7.2) 
 
Obxectivo estratéxico xeral : Harmonizar as medidas adoptadas ante a detección de irregularidades e 
infraccións  polas Autoridades Competentes. 
 
Obxectivo operativo MAGRAMA: comparar os rexistros individualizados das diferentes autoridades 
competentes, de cada incumprimento coa súa correspondente medida correctora/sanción. 


 
Obxectivo operativo CCAA: 


 
 1.Dispoñer de rexistros individualizados de cada incumprimento coa súa correspondente medida 
correctora/sanción das diferentes autoridades competentes.  
 
2. Harmonizar os controis oficiais para que estes se leven a cabo de forma coherente, coordinada e 
sistemática en toda Galicia. 


 
3. Contribuír á mellora do benestar animal, por medio da vixilancia e control do correcto 
cumprimento da normativa que o regula. 


 
Dado que a tramitación dos expedientes administrativos, en particular os iniciados no tramo final do 
ano, pode prolongarse ao longo de dous anos, acordaranse na Mesa de coordinación coas CCAA os 
mecanismos necesarios para harmonizar a transmisión de información co fin de cumprir cos obxectivos 
marcados. 


 
4. AUTORIDADES COMPETENTES DO PROGRAMA 
 
4.1 PUNTO DE CONTACTO NACIONAL DE ESPAÑA PARA O PROGRAMA DE CONTROL: 


O punto de contacto nacional é a Subdirección General de Productos Ganaderos do MAGRAMA: 


Subdirección General de Productos Ganaderos 
Teléfono: 913476621 
Fax: 913476668 
Correo electrónico: sganaderos@magrama.es 
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4.2 AUTORIDADES COMPETENTES NACIONAIS E DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 
 
A autoridade competente a nivel nacional para a coordinación, seguimento, supervisión da execución 
por parte das autoridades competentes das Comunidades Autónomas e retroalimentación do Programa 
Nacional de Control Oficial de benestar animal nas explotacións gandeiras e durante o transporte de 
animais, é a Subdirección General de Productos Ganaderos, pertencente á Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA). 
 
A autoridade competente no ámbito de Galicia é a Consellería do Medio Rural e dentro dela , no ámbito 
dos animais de produción a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias , é a 
encargada de desenvolver e executar os programas de control. Especificamente dentro da DXGIA,  a 
Subdirección Xeral de Gandería SXG, a través do Servizo de Producións Gandeiras  e Benestar  Animal 
(SPGBA), que  será a responsable da organización, programación, coordinación e supervisión así como 
da transmisión da información requirida dende o MAGRAMA ás comunidades autónomas.  
 
As funcións do SPGBA no ámbito do Programa son:  
 
1. Elaboración e aprobación do Programa.  
 
2. Coordinación, seguimento, verificación e supervisión da execución do Programa.  
 
3. Comunicación e envío á Subdirección General de Productos Ganaderos do MAGRAMA dos informes 
anuais de resultados relativos ao Programa.  
 
4. Aprobación e execución das medidas correctoras do Programa, en liña coas directrices emanadas da 
readaptación do Programa Nacional.  
 
Os servizos provinciais de Gandaría serán os responsables da execución e desenvolvemento do 
Programa no ámbito provincial correspondente, así como da remisión da información requirida ao 
SPGBA. Tamén correrá a cargo dos servizos provinciais a execución da supervisión e verificación da 
calidade do Plan de control oficial de benestar animal en Galicia. 
 
As Oficinas Agrarias Comarcais, serán as responsables da execución do Plan no seu ámbito territorial e 
da transmisión da información aos Servizos Provinciais correspondentes. 
 
5. SOPORTES PARA O PROGRAMA DE CONTROL 
 
5.1 RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E ECONÓMICOS (INCLÚEN RECURSOS LABORATORIAIS E BASES DE 
DATOS).  
 
1. Recursos informáticos e bases de datos:  


 
a. Nacionais: Sistema Integral de Trazabilidad Animal “SITRAN”. 


b. Sistema Integrado de Xestión. 


c. Oficina Agraria Virtual.  
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d. Intranet REDE da Consellería do Medio Rural. 
 
2. Recursos humanos: características do persoal de control oficial. 
  
O persoal que leva a cabo estes controis oficiais será persoal designado pola autoridade competente 
para realizar o control. 
  
Este debe cumprir os seguintes requisitos:  
 
a.  Imparcialidade, calidade e coherencia do programa de control.  


b. Libre de intereses.  


c. Cualificado e suficiente.  


d. Poder legal de control.  


 


(Regulamento 882/2004 as autoridades competentes garantirán a imparcialidade, a calidade e a 


coherencia dos controis oficiais en todos os niveis) 


 


3. Recursos materiais. 


 


a. Equipamentos suficientes.  


b. Procedementos documentados dispoñibles.  


c. Rexistros.  


d. Capacidade laboratorial.  
 
A avaliación do cumprimento destes requisitos levase a cabo mediante supervisións e as auditorías 
internas correspondentes. 
 
5.2 DELEGACIÓN DE TAREFAS DE CONTROL. 


Non procede.  
 
5.3 PROCEDEMENTOS NORMALIZADOS ESTABLECIDOS DOCUMENTALMENTE 
 
Existen os seguintes procedementos documentados, adoptados na Mesa de coordinación das 
Comunidades Autónomas en materia de benestar animal: 
 


� Manual sobre “Protección dos animais durante a matanza nos baleiros sanitarios por motivos de 
sanidade animal de acordo co Regulamento (CE) nº 1099/2009, de 24 de setembro”. 


� Documento sobre “Matanza de poliños de un día e ovos embrionados de acordo co 
Regulamento (CE) nº 1099/2009 do Consello de 24 de setembro de 2009, relativo a protección 
dos animais no momento da matanza”. 


� Documento sobre a “Matanza de animais de peletería de acordo co  Regulamento (CE) nº 
1099/2009 do Consello de 24 de setembro de 2009, relativo á protección dos animais no 
momento de la matanza”. 
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� Documento sobre o modelo de informe sobre o art. 18 del Regulamento (CE) nº 1099/2009 do 
Consello de 24 de setembro de 2009, relativo á protección dos animais no momento da 
matanza. 


 
Ademais, elaboraranse e adoptaranse  os seguintes procedementos: 
 
Por parte do MAGRAMA 
 


� Procedemento para elaborar o informe anual sobre as inspeccións relativas ás normas mínimas 
de protección dos animais nas explotacións gandeiras.  


� Procedemento para a determinación de subexplotacións inspeccionables. 
� Procedemento, en materia de protección dos animais en explotacións gandeiras,  para o rexistro 


das infraccións detectadas e as medidas adoptadas. 
� Documento sobre a matanza de peixes – Información sobre o establecido no capítulo 7.3 do 


Código animais acuáticos OIE. 
� Procedemento para elaborar o informe anual sobre as inspeccións relativas á protección dos 


animais durante o seu transporte. 
� Análise de risco para determinar o control oficial da normativa de protección dos animais 


durante o seu transporte. 
� Requisitos dos sistemas de navegación por satélite nos medios de transporte por carreteira en 


viaxes largos. 
� Procedemento documentado para a aprobación de barcos de transporte de gando. 
� Manual para a formación dos condutores e coidadores, e persoal dos centros de concentración. 


Contidos mínimos.    
 


En Galicia dispoñemos dos seguintes procedementos internos: 
 
 


procementos de 
benestar animal en REDE.docx


 
 


Os controis oficiais realizaranse de acordo con este procedemento e cos protocolos e cuestionarios de 
avaliación establecidos que teñen como obxectivo facilitar a actividade inspectora e harmonizar as 
actividades de control por parte dos servizos inspectores en toda Galicia.  


 


Estes documentos poderanse revisar, en función das modificacións da normativa, dos cambios que se 
produzan na estrutura, xestión ou funcionamento das autoridades competentes, dos resultados dos 
controis nos anos precedentes, etc.  


 


Inclúese un índice dos procedementos de inspección en explotacións: 
 


I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIONS GANDEIRAS ( XERAL) 


I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIONS DE TERNEIROS 
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I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS PORCINAS 


I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE GALIÑAS POÑEDORAS 


I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE POLOS DE CARNE 


I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE PELETERÍA 


I. PROTECCIÓN ANIMAL EN TRANSPORTE 


 
As versións actualizadas destes protocolos están dispoñibles na intranet da Consellería do Medio Rural. 
 
5.4 PLANES DE EMERXENCIA 
 
Non procede. 
 
5.5 FORMACIÓN DO PERSOAL 
 
Segundo o disposto no artigo 6 do Regulamento (CE) 882/2004, a autoridade competente garantirá que 
todo o persoal encargado de efectuar os controis oficiais recibe a formación axeitada que o capacite 
para cumprir a súa función de forma competente e efectuar os controis oficiais de xeito coherente. 
 
A formación divídese en tres niveis: 
 
1.- A nivel Autonómico:  
 
Constituída fundamentalmente pola Escola Galega da Administración Pública (EGAP), que anualmente 
oferta distintos cursos de formación tanto de carácter xeral coma especifico.  
 
2.-  A formación a nivel Nacional:  
 
A Administración Xeral do Estado aproba anualmente unha programación, de tipo xeral e específico, que 
organiza cada Ministerio. 
Por parte do MAGRAMA e dentro do Plan de Formación, celébranse semestralmente cursos de 
formación  destinados ao persoal que realiza ou coordina os controis oficiais  de benestar animal. 
 
3.-  A formación internacional:  
 
No marco do programa da Comisión Europea  “Mellor formación para unha alimentación máis segura” 
os funcionarios españois poden participar en cursos formativos para incrementar a capacitación en 
áreas moi determinadas. Estes cursos son impartidos por institucións internacionais e organizacións de 
terceiros países. Os asistentes a estes cursos actúan coma formadores de outros profesionais no campo 
da seguridade alimentaria e o benestar animal. 
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6. DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL  


Dadas as diferenzas substanciais en canto aos distintos aspectos relativos ao programa en materia de 
normas mínimas de protección dos animais nas explotacións gandeiras, de matanza dos animais en 
explotacións gandeiras,  e de protección dos animais durante o transporte, é preciso establecer os 
distintos aspectos deste apartado por separado para os dous grupos de normativa a controlar nos 
puntos 6.1 a 6.4, sendo común o relativo aos puntos 6.5 (Incumprimento do programa), 6.6 (Medidas 
adoptadas ante a detección de incumprimentos) e a Revisión do programa (6.7). 


 
No  caso do subprograma sobre control oficial do benestar animal nas explotacións gandeiras,  abórdase 
cando é necesario detallalo, por unha parte o control oficial sobre as condicións nas  que se manteñen 
os animais nas instalacións e por outra as condicións nas que se sacrifican eses animais, incluíndo a 
matanza dos animais de peletería, a matanza dos poliños de un día e a matanza dos animais en caso de 
baleiro sanitario. 
 
O sacrificio e a matanza de peixes de acuicultura é competencia da Consellería do Mar. 
 
 
6.1 PLANIFICACIÓN DOS CONTROIS OFICIAIS: PRIORIZACIÓN DOS CONTROIS. CATEGORIZACIÓN DO 
RISCO.  
 


A.  Subprograma sobre normas mínimas para a protección dos animais en explotacións gandeiras. 


 


a) Estancia dos animais nas  explotacións gandeiras. 
 
De forma xeral, o 50% dos controis serán ao chou e o 50% dirixidos. En Galicia mantense esta 
proporción proposta polo MAGRAMA. 
  
Para establecer os controis dirixidos, a análise de risco realizarase de acordo aos criterios establecidos 
pola Autoridade competente da Comunidade Autónoma:  
 
Consideraremos os seguintes elementos para realizar a análise:  


 
1. Historial dos operadores: incumprimentos no ano anterior e denuncias recibidas, tanto sobre 


benestar animal como noutros aspectos que poidan ser indicadores de manexo deficiente 
(sanidade animal).Para evitar solapamentos entre seguimentos do ano anterior e selección da 
mostra do ano seguinte, soamente se terán en conta aqueles incumprimentos nos que os 
seguimentos xa foron finalizados. 
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2. Comunicacións dos matadoiros (da mesma ou doutras CCAA) sobre animais recibidos desa 
explotación que non eran aptos para o transporte ou de outros incumprimentos relativos ao 
transporte que afecten a explotación de orixe dos animais. 


 
3. Cambios respecto do ano anterior: aumento da capacidade, cambio do titular, cambio da 


orientación produtiva, cambios na infraestrutura. 
 


4. Existencia dun sistema de autocontrois aprobado pola Autoridade competente. Neste punto 
considérase menor risco se a explotación pertence a una ADSG. 
 
 


 
       b) Matanza de animais en explotacións gandeiras. 


 
Tendo en conta que a normativa varía en función de que a matanza sexa en animais de peletería, polos 
de incubadora ou por baleiro sanitario , diferenciamos: 
 


Matanza en situación de baleiro sanitario. 
 
Realízase sempre baixo a  supervisión directa dos SVO, polo que se fará en todos os casos a inspección 
de benestar. 
 


Matanza en incubadoras 
 
En 2016 realizarase un control en cada unha das 3 incubadoras industriais en situación activa na 
Comunidade Autónoma de Galicia co fin de supervisar os sistemas de sacrificio de poliños e ovos 
embrionados. 
 


Matanza en explotacións peleteiras  
 
Comprobación da execución adecuada do sacrificio realizado na explotación, mediante a inspección 
física da  matanza en granxa. Supervisaranse tamén as condicións de benestar en explotación. 
 
Usarase un protocolo de inspección de explotacións de peletería que contén un apartado específico de 
control do benestar na matanza en explotación.  
 
 
B.   Subprograma sobre protección dos animais durante o transporte. 
 
En benestar no transporte os criterios de risco a empregar para a elección da mostra son: 
 
1. Movementos totais de animais (entradas e saídas). Tanto en viaxes intracomunitarios (TRACES) e con 
terceiros países (DVCs e Certificados de exportación), como a nivel nacional (GOSP). 
 
2. Distancia media dos movementos. Prioridade as viaxes longas 
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3. Duración das viaxes. Especialmente as de duración superior a 21 horas. 
 
 
4. Número de movementos: Temos en conta o número de mensaxes do sistema TRACES con respecto ao 
número total de movementos. 
 
5. Características dos animais transportados: 
  


− Idade (animais vellos con escaso valor económico) 


− Estado fisiolóxico (femias preñadas). 


− Especie animal: preferente controis sobre especies máis habitualmente transportadas en 
Galicia: vacún e porcino 


 
6.  Resultados dos controis realizados no ano anterior: cunha selección negativa daqueles operadores 
nos que non se detectaron deficiencias . 
 
7. Historial de infraccións detectadas en anos anteriores: transportistas amoestados ou sancionados, 
estruturas (das explotacións) non aptas para permitir un correcto manexo dos animais ao ser cargados 
ou descargados. 
 
8. Características dos medios de transporte utilizados: antigüidade dos medios de transporte. 
 
 
6.2 PUNTO DE CONTROL  
 


A.    Subprograma sobre normas mínimas para a protección dos animais en explotacións gandeiras. 


 


• O punto de control serán as subexplotacións gandeiras. 
 


 
 
B.  Subprograma sobre protección dos animais durante o transporte. 


 
En función do número total de movementos e as características dos mesmos,  realizamos unha 
estimación do número de inspeccións que se van a realizar por especies, segundo o seguinte cadro que 
se axusta o tipo de inspeccións recollidas na Decisión 2013/188/UE, da  Comisión, do 18 de abril: 
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TIPO DE INSPECCIÓNS NON 


DISCRIMINATORIAS 
ESPECIES TOTAL ESTIMADO ANUAL 


   
   


   
   


   
   


   
   


   
  T


ip
o


 1
 


Controis de aptitude  para 


transporte, efectuados no lugar 


de saída, antes da carga como 


parte dos controis previos o 


TRACES  


Bovino, ovino, caprino, porcino, équidos non 


rexistrados 


En todos os casos que se solicite 


un TRACES con CAB 


No matadoiro , despois de 


descargar os animais do medio 


de transporte, como parte da 


inspección veterinaria 


establecida no regulamento 


(CE)854/2004 


Bovino , ovino, caprino, porcino, équidos, aves 


 


Estase a estudar no MAGRAMA a 


maneira de contabilizar estas 


inspeccións. 


Como orientación, no 2015 houbo 


253 non conformidades, pero non 


se contabilizou o total 


   
   


 T
ip


o
 2


 


Durante o transporte*: 


1.-  Explotación diferenciando 
se é a carga (saída) ou a 
descarga(entrada) 


 


Saída: bovino, porcino, aves, coellos, visóns  


Entrada: bovino, porcino, aves, coellos, visóns 


70 


34 


Durante o transporte*: 


2.- Mercados (centros de 
concentración) 


 


Vacún  


Porcino  


Equino 


202? 


Durante o transporte*: 


3.- Matadoiros no momento da 
descarga dos animais. 


 


Bovino , porcino,aves, coellos 8 


Durante o transporte*: 


4.- Estrada ou tránsito. 
 


Todas 


 
152 


 T
ip


o
  3


 CAB/SNS en destino Todas  ? 


CAB/SNS devoltos a orixe 
Todas 


 
? 
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* Durante o transporte: Regulamento (CE) Nº 1/2005; artigo 2. w « transporte », o  desprazamento de 
animais efectuado en un ou varios medios de transporte, así como as operacións conexas, incluídos a 
carga, a descarga, o transbordo e o descanso, ata a descarga final dos animais no lugar de destino; 
inclúe o resto das inspeccións: que dividimos segundo o lugar onde se fan: 
 
1.- Explotación : diferenciando se é a carga (saída) ou a descarga(entrada) 
2.- Mercados (centros de concentración) 
3.- Matadoiros no momento da descarga dos animais. 
4.- Estrada ou tránsito. 
 
 


 
6.3 NIVEL DE INSPECCIÓN E FRECUENCIA DOS CONTROIS OFICIAIS. 


A.    Subprograma sobre normas mínimas para a protección dos animais en explotacións gandeiras. 


Selecciónase unha mostra mínima do 3% do total das subexplotacións de Galicia, nalgún tipo de 
subexplotacións supérase esta porcentaxe para cumprir o criterio do MAGRAMA (sendo desexable 
alcanzar o 5% e superar en calquera caso o 1% das mesmas). 


Selección de mostra 
2016 PCOGABAL.doc


 


Non se establece unha frecuencia para facer os controis, en todo caso faranse ao longo do ano 2016. En 
cada provincia segundo a súa carga de traballo e os seus recursos . 


 
En Galicia non temos postos de control, polo que este tema non é obxecto de detalle. 
 


B. Subprograma sobre protección dos animais durante o transporte. 
 


Propoñemos un número mínimo de controis e unha frecuencia  no cadro  de selección de mostra de 
acordo cos criterios de risco. 
 


DESCRICIÓN 
PROGRAMA DE CONTROL EN TRANSPORTE .docx


 
 
6.4 NATUREZA DO CONTROL: MÉTODOS OU TÉCNICAS USADAS PARA O CONTROL OFICIAL. 


   A.   Subprograma sobre normas mínimas para a protección dos animais en explotacións gandeiras. 


 
A natureza dos controis comprende:  
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1. Control administrativo e documental.  


2. Control visual in situ. 


3. Levantamento de acta e informe posterior á inspección cando sexa preciso.  


4. Vixilancia e seguimento posterior no caso de incumprimentos.  
 
Realización dos controis: 


  
Os inspectores realizarán un exame das instalacións, dos animais, da documentación ou doutros 
aspectos establecidos na normativa, seguindo o protocolo que corresponda en cada caso (IBA). 


Estes  protocolos de inspección conteñen una lista de comprobación que recolle todos os puntos  da 
lexislación a ter en conta , ademais dunha guía de cobertura que aclara distintas situacións.  


Están estruturados segundo a información que debe presentarse á Comisión anualmente en virtude do 
artigo 8 da Decisión 2006/778/CE e que categoriza  os incumprimentos segundo a lexislación especifica 
de cada especie animal, e dentro desta en algúns casos segundo o tipo de produción .  


A visita de inspección completarase cunha acta, na que que se reflicten sempre os incumprimentos 
atopados , as medidas adoptadas e os prazos de emenda. 


Cando se faga a inspección nunha explotación e nese momento, de xeito puntual, non haxa animais 
(baleiro sanitario, venda puntual...) pero a explotación estea activa, comprobaranse no protocolo o 
resto das categorías (instalacións, a documentación...),  farase a acta co epígrafe que corresponda e 
considérase feita a  inspección a criterio do inspector (este pode considerar que haxa algún risco que 
faga necesario repetir a inspección cando haxa animais). 


Despois de cada inspección en explotación e xunto coa cobertura do protocolo e acta, débese gravar 
esta no sistema integrado. Recordando que naquelas nas que haxa incumprimentos gravaranse ademais 
no  “rexistro de controis con incumprimentos”.  
 


REXISTRO DE 
CONTROIS CON INCUMPRIMENTOS. PRAZOS DE EMENDA.SUPERVISIÓN..doc


 
 
Finalmente, ante un incumprimento, adoptaranse medidas para o retorno á legalidade, que deben 
incluír certa graduación na aplicación de sancións; permitirase certa marxe ao produtor para a emenda 
das non conformidades, e concederanse prazos establecidos,  para permitir o retorno ao cumprimento. 
 
 Non obstante, se no transcurso dunha inspección se descobre algún feito grave, tipificado como tal na 
normativa correspondente ou que poida dar lugar a un problema de saúde pública, débese actuar de 
inmediato con medidas cautelares e, se procede, coa incoación do correspondente procedemento 
sancionador.  


 
Cando se considere adecuado,  utilizarase, ademais:  
 


I.  Exame dos sistemas de autocontrol dos operadores.  
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Pódese considerar como sistemas de autocontrol a documentación que deben manter os 
operadores (rexistros dos tratamentos medicamentosos, dos animais encontrados mortos 
nas granxas). Realizarase un control dos mesmos.  
 


II. Controles administrativos: Consisten na realización de chequeos ás bases de datos que 
recollen información, para comprobar a coherencia das mesmas. Revisaranse  as bases 
REGA (en particular, respecto á  capacidade das explotacións e o seu censo), REMO. 


 
Os controis oficiais efectuaranse, de xeito xeral, sen previo aviso (art.3 - Regulamento (CE) n.º 
882/2004). A comunicación de inicio de actuacións realizarase no mesmo momento do control. 
Excepcionalmente (ou naqueles casos nos que se considere preciso para maior eficacia do control), 
realizarase comunicación previa cunha antelación suficiente, indicando a causa que xustifique a mesma.  


  
 


    B.   Subprograma sobre protección dos animais durante o seu transporte. 
 
Efectuaranse  controis dos documentos de acompañamento, dos animais e dos medios de transporte 
segundo a inspección de que se trate (decisión 2013/188/UE). Seguirase  a mesma sistemática das 
explotacións . 


 
 


6.5  INCUMPRIMENTOS DO PROGRAMA  
 
A AC  disporá dun procedemento que asegure a coherencia das actuacións en todo o seu territorio ante 
a detección dun incumprimento dado. 
 


3 Procedemento de 
actuación ante a detección de incumprimentos.docx


 


6.6 MEDIDAS ADOPTADAS ANTE A DETECCIÓN DE INCUMPRIMENTOS.  


Efectuarase un seguimento individual de cada incumprimento detectado para asegurar que se aplica 
unha medida correctora adecuada, incluíndo a sanción ao operador cando así se determine. 


Procedemento de actuación en caso de non conformidade:  


As infraccións ou irregularidades da normativa detectadas no transcurso das inspeccións, reflectiranse 
sempre na correspondente acta (da que se lle deixará a copia correspondente ao interesado).  


Corresponde aos Servizos Provinciais de Gandaría a tramitación das actas remitidas dende as Oficinas 
Agrarias Comarcais, e no seu caso, o inicio dos expedientes sancionadores coa emisión do informe que 
inclúa as consideracións legais e técnicas que procedan, para os Servizos Xurídicos dos Departamentos 
Territoriais. Igualmente, correspóndelles tamén a tramitación dos incumprimentos en condicionalidade. 


Noutras ocasións, o proceso poderá concluír cun requirimento documental ou de corrección de 
deficiencias ao interesado.  
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En calquera dos casos anteriores, a información que se derive será xestionada de acordo co establecido 
no apartado 6.4  


 
COMUNICACIÓN DE INCUMPRIMENTOS RELATIVOS Á CONDICIONALIDADE, DETECTADOS NAS 
INSPECCIÓNS DOS SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS:  
 
Dentro do programa PCOBAGAL e en relación aos incumprimentos coincidentes cos elementos da 
condicionalidade detectados nas inspeccións, estes deben ser comunicados ao Organismo Pagador das 
axudas.  
Deste xeito, cando os Servizos Veterinarios Oficiais detecten calquera tipo de incumprimento en 
aspectos obxecto de condicionalidade,(sinalados nos protocolos de inspección) reflectiranse na propia 
acta de inspección “Acta de control válida aos efectos da condicionalidade para a aplicación, no seu 


caso, das correspondentes reducións ou exclusións dos pagos previstos no Regulamento (CE) 1306/2013, 


do Parlamento e do Consello, de 17 de decembro de 2013, sobre a financiación, xestión e seguimento da 


Política Agrícola Común” e remitirase a mencionada acta, na que deben figurar reflectidos os 
incumprimentos, ao Servizo de Gandaría provincial.  
 
 
7. REVISIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL (APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO XERAL DO MAGRAMA A 


ESTE PROGRAMA DE CONTROL): 
 


Anualmente realizarase unha revisión do programa de control avaliando os seus resultados (informe 
anual), a eficacia do mesmo (supervisión e verificación da eficacia) e establecendo novos obxectivos 
operacionais para o seu cumprimento e valoración final.  
Cada ano e unha vez acordado o modelo de informe anual de resultados máis conveniente para o 
cumprimento do establecido no Regulamento (CE) 882/2004 e as decisións comunitarias 2006/778/CE 
(para explotacións gandeiras) e 2013/188/CE (no caso de transporte), sobre o informe anual, e seguindo 
así mesmo as indicacións que cada ano se farán chegar dende a unidade que coordina o PCOBAGAL, 
elaboraranse os modelos necesarios para obter a información requirida en cada un dos ámbitos do 
programa.  
 
Estes modelos poden ser un ou varios, se é necesario, e dependendo dos requisitos establecidos en cada 
momento.  
 


7.1  SUPERVISIÓN DO CONTROL OFICIAL.  
 


En cada Servizo Provincial nomearase un responsable de coordinación das actuacións de verificación da 
eficacia dos controis oficiais do programa de benestar animal. Os datos deste responsable serán 
comunicados ao SPGBA.  
 
En relación ás porcentaxes de cada tipo de supervisión, e para este programa de control, realizaranse  
as seguintes supervisións, entendendo sempre que se fará unha selección das inspeccións realizadas, 
isto é sobre a porcentaxe da mostraxe establecida en cada caso : 
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1. Supervisión documental do 100% dos controis nos que se detectaron non conformidades ou 
incumprimentos. Estas tarefas de verificación serán coordinadas polo persoal responsable de 
benestar animal no Servizo Provincial, controlándose mediante o seu rexistro na folla de 
“Rexistro de controis con incumprimentos”. 
 


 
2. Supervisión documental dun mínimo do 3% dos controis programados que non tiveron 


incumprimentos ou non conformidades: En cada provincia, sobre a totalidade dos controis 
oficiais realizados ao longo de 2016, o responsable de coordinación elixirá aleatoriamente un 
3% dos mesmos, sobre os que se realizará a verificación. 


 
Coa funcionalidade de Sistema Integrado “Resumo de inspeccións por causa”, seleccionaranse a 
totalidade das inspeccións codificadas cos epígrafes IBA01 ao IBA 10 realizadas ao longo do ano. 
O resumo obtido importarase a un arquivo Excel no que se utilizará a función de selección 
aleatoria, para a selección do 3% de controis a verificar documentalmente.  


 
Co fin de distribuír no tempo a carga de traballo de verificación, a extracción da mostra do 3% 


para verificación co sistema indicado realizarase en dúas fraccións,  a primeira sobre o mes de 
setembro de 2016 e a segunda cando haxa un alto porcentaxe de inspeccións feitas ou 
ben unha vez que estas se rematen. Se algún control resultara elixido aleatoriamente nas 
dúas extraccións, substituirase polo control seguinte que resultara elixido. 


 
As tarefas de verificación serán realizadas: 
- Nun 50% polos Xefes de Área Comarcais 
- nun 50% polo persoal responsable de benestar animal nos Servizo Provincial . 


 
Nestas supervisións cóbrese o “Protocolo para a supervisión dos controis oficiais de benestar” 
que será suficiente no caso de que non se detecten non conformidades (non é preciso que 
nestes casos se faga acta asociada). Cando non hai acta asociada o número de acta ( necesaria 
para cubrir na casiña do protocolo), obtense cando se grava o protocolo no Sistema integrado, 
premendo a casiña “Xerada informaticamente” en datos de inspección. 


No caso de que haxa non conformidades no protocolo entón farase sempre unha acta asociada 
na que se recollan estas, coa que se seguira o procedemento establecido para non 
conformidades. 
 


3. Un mínimo do 1% de supervisións in situ: ao longo do ano realizarase 1 control de verificación in 
situ por cada Comarca Veterinaria, no que o Xefe de Área territorial acompañará ao veterinario 
inspector que execute o programa de control de benestar animal. A elección deste control in 
situ realizarase de forma aleatoria e sen aviso previo ao persoal inspector ao que se vai 
acompañar.  Discrecionalmente, persoal responsable de benestar nos SPG poderá substituír ao 
Xefe de Área Comarcal nos controis in situ. 


 
Nestas supervisións sempre se cubrira o protocolo de inspección acompañado da acta asociada 
con copia para o inspector inspeccionado. 
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Nas actuacións de supervisión tanto documentais como in situ, avaliarase: 
 


• O procedemento de control seguido. 


• A documentación empregada.  


• Os criterios de control seguidos.   


• As actuacións realizadas ante os incumprimentos. 
 


As actuacións de supervisión levadas a cabo gravaranse en Sistema Integrado coas seguintes 
codificacións: 
 
IBA19 SUPERVISIÓN PROGRAMA DE CONTROL ÁREA VETERINARIA 
IBA20 SUPERVISIÓN PROGRAMA DE CONTROL SERVIZO PROVINCIAL 
 
Estas supervisións teñen que facerse cubrindo a acta de inspección e seguindo o protocolo  do anexo III, 
do procedemento de verificación. (ANEXO III)  .     
 
Estas supervisións faranse: 


Na Mesa de coordinación de benestar animal das CCAA,  tratarase periodicamente este asunto,  co fin 
de establecer os mecanismos para harmonizar as actuacións das distintas  Autoridades de Control  en 
materia de supervisión dos controis oficiais sobre benestar animal. 


Os resultados destas supervisións han de ser reportados no informe anual correspondente tanto a 
nivel cuantitativo como cualitativo, facendo a Comunidade Autónoma un informe da supervisión do 
programa no seu ámbito  territorial. 


 
7.2 VERIFICACIÓN DA EFICACIA DO CONTROL OFICIAL. 


Verificarase a eficacia do control oficial mediante indicadores establecidos en relación os obxectivos 
fixados: 


 


• Indicador do obxectivo operativo CCAA: dispoñer de rexistros individualizados de cada 
incumprimento coa súa correspondente medida correctora/sanción das diferentes autoridades 
competentes: % de rexistros nos que por cada incumprimento se rexistra tamén a 
correspondente medida correctora/sancionadora. 
 


• Indicador do obxectivo operativo MAGRAMA: comparar os rexistros individualizados das 
diferentes autoridades competentes, de cada incumprimento coa súa correspondente medida 
correctora/sanción: 
 


o grado de variabilidade entre CCAA da información recollida. 
 


o grado de variabilidade entre CCAA das medidas adoptadas ante o mesmo 
incumprimento. 
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7.3 AUDITORÍA DO PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL. 


Conforme o apartado 6 do artigo 4 do Regulamento (CE) nº 882/2004, a autoridade competente na 
execución deste  Programa Nacional de control deberá someterse a auditorías internas ou externas, que 
a súa  vez deben someterse a un exame independente. 


 
As auditorías dos programas de control oficial do MAGRAMA realízanse segundo o indicado no 
documento “Guía para a verificación da eficacia do sistema de control oficial do MAGRAMA”, parte C. 


 
Cada ano, solicitarase ás autoridades competentes un informe das auditorías realizadas neste programa 
de control e as súas principais conclusións e plans de acción. 
 
1.Anexos 
 
Anexo I : 
Inclúese un índice dos procedementos de inspección  
 


IBA01 I. PROTECCIÓN  ANIMAL EN EXPLOTACIONS GANDEIRAS ( XERAL) 


IBA02 I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIONS DE TENREIROS 


IBA03 I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS PORCINAS 


IBA04 I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE GALIÑAS POÑEDORAS 


IBA05 I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE POLOS DE CARNE 


IBA06 I. PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE PELETERÍA 


 
 
Así mesmo, os controis de comprobación de emenda de deficiencias detectadas ou comprobacións 
doutro tipo gravaranse igualmente segundo o epígrafe correspondente: 
 


IBA11 I. COMPROBACIÓN PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS 


IBA12 I. COMPROBACIÓN PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE TENREIROS 


IBA13 I. COMPROBACIÓN PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS PORCINAS 


IBA14 I. COMPROBACIÓN PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE GALIÑAS POÑEDORAS 


IBA15 I. COMPROBACIÓN PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE POLOS DE CARNE 


IBA16 I. COMPROBACIÓN PROTECCIÓN ANIMAL EN EXPLOTACIÓNS DE PELETERÍA 


 


Anexo II   


2 Procedemento de 
Verificación PCOBAGAL 2016.docx


 
 


Anexo III 


4 Protocolo 
Supervisión PCOBAGAL 2016.docx
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PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE RESIDUOS 2016          
GALICIA


Mostraxe asignado á Consellería de Sanidade


BOVINO


Beta agonistas 201 hígados


 CONEJO


Cloranfenicol-


Nitrofuranos


150 músculo - Riñón Cloranfenicol-


Nitrofuranos


20 músculo


Tirostá$cos 30 Tiroides Inhibidores 20 músculo


Hormonales 81 Orinas An$coccidianos 20 músculo


Inhibidores 330 músculo-Riñón


An$inflamatorios


An$parasitarios


195 hígados


Pes$cidas 30 grasas


PORCINO


Beta agonistas 10 hígados


 OVINO
Cloranfenicol-


Nitrofuranos


100 músculo - Riñón Inhibidores  2 músculo


Tirostá$cos 10 Tiroides


Hormonales 30 Orinas


Inhibidores 203 músculo-Riñón


 EQUINO
An$inflamatorio


an$parasitarios


50 hígados Inhibidores 2 músculo


Tranquilizantes 25 Riñón


AVES


Beta agonistas 40 hígados


 HUEVOS


Nitrofuranos 203 músculo - Riñón Nitrofuranos 37


Hormonales 120 músculo Inhibidores 20


Inhibidores 278 músculo-Riñón An$coccidianos 20


An$coccidianos 45 hígados


Pes$cidas 40 grasas


A-13T-01-03 Edición 1 2 de 2
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1. Introdución: xustificación do programa 
 


O ámbito do Programa de Control oficial da Calidade Alimentaria (e no 
sucesivo, Programa de Control) son os controis oficiais da Calidade 


Alimentaria, realizados en orixe (fabricación/elaboración, envasadoras e 
almacéns  de comerciante por xunto). 


 


No control da calidade quedan excluídos os controis hixiénico-sanitarios, 
que corresponden á seguridade alimentaria, e que, polo tanto, son 


realizados polas autoridades sanitarias. 
 
Este Programa ten por obxecto alcanzar ou manter: 


 
 A calidade da produción da industria alimentaria 


 A lealdade nas transaccións comerciais 
 A unidade de mercado  
 Adecuados requisitos de procesos e produtos 


 Correctas condicións das actividades da cadea alimentaria 
 


2. Normativa legal reguladora:  nacional e autonómica 
 
Pódese consultar toda a lexislación europea e nacional actualizada na: 


http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilacione
s-legislativas-monograficas/ 


 
2.1. Normativa nacional: 


 


- Lei 28/2015, do 30 de xullo, para a defensa da calidade alimentaria 
(BOE do 31 de xullo). 


- Real Decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as 
infraccións e sancións en materia de defensa do consumidor e da 
produción agro-alimentaria (BOE 15 de xullo; unicamente artigos 15 e 


16). 
- Real Decreto 2165/1994, do 4 de novembro (BOE do 23 de decembro), 


sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á 


Comunidade Autónoma de Galicia en materia de defensa contra fraudes 
e calidade agroalimentaria.  


- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das administracións públicas. 


- Real Decreto 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector 


público. 
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2.2. Normativa autonómica: 
 


 Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade 
alimentaria galega. 


 


 Decreto 124/2010, do 15 de xullo, polo que se regulan as mencións 
relativas á orixe ou procedencia galega na etiquetaxe, presentación e 


publicidade dos produtos alimentarios. 
 


 Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as 
denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus 
consellos reguladores. 


 
 Decreto 158/2011, do 21 de xullo, polo que se ditan normas de 


aplicación sobre los documentos que acompañan o transporte de produtos 
vitivinícolas, os rexistros e as declaracións de determinadas prácticas no 
sector vitivinícola na Comunidade Autónoma de Galicia. 


 
  Decreto 125/2014, do 4 de setembro, polo que se regula en Galicia a 


venda directa dos produtos primarios desde as explotacións á persoa 


consumidora final. 
 


 Decreto 139/2014, do 23 de outubro, polo que se crea e regula a 


Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria. 
 


 
3. Obxectivos del Programa autonómico de control oficial 
 


- En relación coa calidade da produción da industria alimentaria: 
Aumentar e manter un nivel elevado de confianza baseado en datos 


obxectivos, no Programa de control oficial da cadea alimentaria, tanto 
por parte da cidadanía, como por parte dos mercados nacional e 
internacional. 


- En relación coa lealdade nas transaccións comerciais: Manter un nivel 
elevado de lealdade das transaccións comerciais na cadea alimentaria. 


- En relación coa Unidade de Mercado: Contribuír a manter a unidade de 
mercado. 


- En relación cos requisitos de procesos e produtos: Velar por que os 
procesos e produtos da cadea alimentaria se correspondan cos 
requisitos e calidades previstas na normativa vixente e coa información 


facilitada aos consumidores e operadores. 
- En relación coas condicións das actividades da cadea alimentaria: 


Controlar que as actividades da cadea alimentaria se desenvolvan en 
condicións  xerais adecuadas  e en especial en canto a autorizacións e 
rexistros, instalacións, sistemas de autocontrol e rastrexabilidade. 
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4. Autoridades Competentes do Programa de Control 
 


 Punto de contacto nacional de España para o Programa de 
Control Nacional:  


Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente 
(MAPAMA)  
Dirección Xeral da Industria Alimentaria  


Subdirección Xeral de Control e de Laboratorios Alimentarios 
 


 Autoridade competente na Comunidade Autónoma de Galicia 
no Control da Calidade e Defensa contra Fraudes:  


 


Consellería do Medio Rural 
Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias 


Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria 
Servizo de control da Calidade Alimentaria 
 


 
 Órganos de coordinación  estatais e autonómicos  


 
 Coordinación Autonómica: a través da Mesa de Coordinación do 


Control da Cadea Alimentaria, creada e regulada a través do 


Decreto 139/2014 (DOG nº 214 , 07.11.2014) 
 Coordinación con outras Comunidades Autónomas e co 


MAGRAMA a través da Mesa de Coordinación da Calidade 
Alimentaria, Grupos de Traballo específicos, reunións e outras 
actividades de coordinación. 


 
5. Soportes para o programa de control. Recursos materiais, 


humanos e económicos (inclúen laboratoriais e bases de datos). 
 
 


 


Recursos materiais, humanos e económicos  


TÉCNICOS DE INSPECIÓN 


 + INSPECTORES 
10 


TRAMITADORES, TÉCNICOS DE 


TRAMITACIÓN E INSTRUCTORES 5 


LABORATORIOS CONTROL 


 OFICIAL 


Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de 


Mabegondo (A Coruña) 


VEHÍCULOS 5 
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ORZAMENTO (€) Sen orzamento específico 


BASES DE DATOS 


Base de datos actuación inspectora (IFCA) 


Base datos expedientes sancionadores  


Base datos Rexistro Embotelladores  


Documentos Acompañamento 


 


 
 


 
5.1 Delegación de tarefas de control.  


 


No existen tarefas de control oficial delegadas neste Programa de 
Control. 


 
5.2 Procedementos normalizados establecidos 


documentalmente. 


 
- Manual Básico para a inspección de defensa contra fraudes e 


calidade agroalimentaria e Procedementos documentados específicos: 
 
 Protocolo inspección pataca de consumo (2009) 


 Protocolo inspección bebidas espirituosas (2010) 
 Protocolo inspección abonos (2010) 


 Protocolo inspección xamóns e paletas curados (2010) 
 Protocolo inspección conservas da pesca (2013) 


 Protocolo inspección ovos de consumo humano (2010) 
 Protocolo inspección leite de consumo (2012) 
 Protocolo inspección uva de vinificación (2012) 


 Protocolo de verificación da actuación inspectora no sistema de 
calidade comercial (2014).  


 
 


- Procedemento  Documentado Xeral 01 (PDG-01) Programación de 


actuacións de control. Aprobado na Mesa de Coordinación de Calidade 
Alimentaria de 17 decembro 2009. 


 
- Procedemento Documentado Xeral 05 (PDG-05) Criterios de 
harmonización da interpretación da normativa no ámbito da calidade 


alimentaria. Aprobado na Conferencia Sectorial de Agricultura e 
Desenvolvemento Rural (sesión 76), celebrada o 19 de abril de 2006. 
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5.3 Plans de emerxencia 
 


Non procede. Neste Programa de Control non son aplicables, xa que 
se trata dun control de fraudes, de índole económica, non sanitaria. 


 
5.4 Formación do persoal. 


 


a) A Subdirección organiza diversas actividades de formación 
dirixidas ao persoal encargado de efectuar o control oficial deste 


programa: 
 


-    Cursos de formación para inspectores sobre normativa de 


calidade e comercialización dun sector concreto (ibéricos, cárnicos, 
viños, aceites…) ou sobre normativa horizontal alimentaria 


(información alimentaria ao consumidor…), especialmente cando se 
publica algunha novidade ou modificación da normativa aplicable. 
 


 
b) Reunións periódicas co persoal que executa as inspeccións nas 


xefaturas territoriais. 
 


 


6. Descrición do Programa de Control  
 


6.1 Planificación dos controis oficiais: Priorización dos controis. 
Categorización do  risco.  
 


Tendo en conta que o control oficial en calidade alimentaria ten como 
obxectivo encontrar o fraude e sancionalo, e tamén que cada vez os 


recursos dispoñibles son máis escasos, o obxectivo debería ser analizar 
a situación eficazmente, sector a sector, en cada ámbito territorial, 
tendo en conta parámetros suficientes, realizando unha adecuada 


análise de riscos, que permita orientar os controis para encontrar o 
fraude e evitalo na medida do posible con sancións eficaces, 


proporcionadas e disuasorias. 
 


Para cumprir o obxectivo, deberase ter en conta as materias de 
actuación segundo o Código Alimentario, destacando os produtos que 
teñan un interese socio-económico importante. 


Determinarase a porcentaxe de operadores que deben inspeccionarse 
cada ano  


Se é posible, procuraranse inspeccionar toda as materias de actuación 
todos os años, priorizando segundo a análise de riscos e tendo en 
conta: 


 







 


 


 


PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL 


DA 
CALIDADE ALIMENTARIA 


 


Páxina 7 de 13 


Data: 16/11/2015 


 
 


 


Plan Galego de Control Oficial da Cadea Alimentaria 
2016-2020  
 


- Operadores de nova creación ou nova implantación 
- Operadores que tiveron o ano anterior apercibimento. 


- Operadores que non foron inspeccionados nos últimos 4 anos 
- Resto de operadores 


 
Ademais dos criterios e prioridades específicos referentes a sectores 
concretos e problemática territorial específica, na análise de riscos de 


cara á programación dos controis, poderanse ter en conta os seguintes 
criterios e prioridades xerais: 


 
a) Importancia e significación económica do sector na comunidade 
autónoma 


b) Estrutura das empresas do sector alimentario na comunidade 
autónoma ou, no seu caso, en cada provincia. Terase en conta o nº 


total de empresas, o número de empresas segundo a súa 
produción/facturación, as industrias artesanais, as pequenas 
cooperativas, etc.  


c) Volume comercializado (valorado segundo facturación en 
euros). 


d) Historial das empresas. Cumprimentos/incumprimentos. 
e) Problemas específicos dos sectores, de produtos concretos, de 
materias primas así como de actividades e procesos produtivos. 


f) Sospeitas de fraude (xeneralización do mesmo, impacto ou 
dolo para o consumidor, contía do beneficio ilícito obtido). 


g) Implantación de sistemas de autocontrol como normas ISO, 
sistemas de rastrexabilidade, etc.  
h) Histórico dos resultados dos controis oficiais con 


incumprimento 
i) Campañas sobrevidas de control e inspeccións dirixidas. 


j) Recomendacións relativas aos programas coordinados de 
control da Unión europea ou, de ser o caso,  recomendacións puntuais. 
k) Resultados dos controis oficiais doutras administracións 


incluídas as de outros Estados membros. 
l) Resultados dos controis comunitarios efectuados de acordo ao 


art. 45 do R (CE) 882/2004, do 29 de abril. 
m) Resultados das auditorías levadas a cabo por un terceiro país 


nun Estado membro. 
n) Recursos dispoñibles: humanos, técnicos e materiais. Teranse  
en conta os cambios significativos na estrutura, xestión ou 


funcionamento das autoridades competentes. 
 


Unha vez considerados todos estes factores especificaranse os sectores 
de actuación prioritarios. 
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6.2 Punto de control  
 


Os puntos de control son as instalacións de manipulación, clasificación, 
fábricas, plantas de envasado, almacéns de comerciantes por xunto ou  


dos distribuidores de comerciantes por xunto, incluídos  os 
denominados almacéns de loxística pertencentes á moderna 
distribución, almacéns dos importadores de produtos alimenticios, 


oficinas de intermediarios mercantís con ou sen almacén, así como o 
transporte entre todos eles. Poderase incluír algunha instalación de 


venda ao consumidor final, cando se considere oportuno. 
 
Quedan excluídos do seu ámbito de aplicación: os aspectos hixiénico-


sanitarios e de seguridade alimentaria; a lexislación específica de 
organismos modificados xeneticamente e da irradiación de produtos 


alimenticios; os obradoiros das instalacións de venta polo miúdo; o 
comercio exterior;a produción primaria, incluída a produción ecolóxica 
e a lexislación sobre benestar dos animais. 


 
6.3 Nivel de inspección e frecuencia dos controis oficiais 


 
Os controis oficiais efectuaranse sen previo aviso. 
 


Os controis oficiais realizaranse e, polo tanto, programaranse con 
regularidade. A súa frecuencia, así como os criterios e prioridades nos  


que se basean deberán ser apropiados para alcanzar os obxectivos 
previstos. Polo xeral, controlaranse anualmente un 15-20% do 
universo (empresas alimentarias situadas no territorio). 


 
Tamén se realizarán controis dirixidos (ad hoc) cando se teña a 


sospeita de que puideran haber irregularidades, infraccións ou 
incumprimentos da normativa. Así mesmo, poderán efectuarse controis 
dirixidos en calquera momento, mesmo cando non haxa sospeita de 


incumprimento. 
 


A Comisión Europea poderá organizar plans coordinados de control 
europeos.  


 
A programación de controis poderase efectuar a través de: 
 


- A programación anual regular de controis para o ano seguinte. A 


súa programación basearase nos criterios e prioridades de control 
establecidos para alcanzar os obxectivos previstos, e estes 


indicaranse no seu contido. 
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- Campañas específicas de control. Programaranse para materias ou 
produtos concretos, en ámbitos territoriais definidos e con 


obxectivos específicos. Programaranse e formarán parte da 
programación anual indicada no punto anterior. Non obstante, 


cando haxa problemas ou circunstancias sobrevidas, poderanse 
realizar campañas específicas de control no ano en curso ou cando 
as circunstancias o aconsellen. 


 


- Inspecciones dirixidas. Son inspeccións xeralmente puntuais. 
Realizaranse ante sospeita de irregularidades, ante denuncias ou 


incluso, ante noticias nos medios de comunicación que aconsellan 
realizar actuacións de control apropiadas. Así mesmo, poderán 
efectuarse controis dirixidos en calquera  momento, incluso cando 


no haxa sospeita de incumprimento. 
 


 
6.4  Natureza do control: métodos ou técnicas usadas para o 


control oficial 
 


No desenvolvemento do seu labor de inspección, realizaranse, entre 
outros, os seguintes controis: 
 


 Control de rexistro e autorizacións das empresas. 
 


 Control de sistemas de autocontrol (que inclúe: o sistema de 
produción cos puntos máis sensibles; o sistema de mostraxe e 


análise; e o sistema de rastrexabilidade). 
 


 Control dos sistemas de rastrexabilidade. 
 


 Control de procesos e prácticas de elaboración, envasado e 
almacenamento. 


- Sistemas de almacenamento. 
- Sistemas de produción. 


- Sistemas de envasado. 
 


 Control de produtos: Materias primas, produtos intermedios, 
produtos finais. 


- Documentación, identificación e etiquetado. 
- Calidade, composición e pureza. 
- Envasado e contido efectivo. 
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Para o exercicio de inspección utilízanse os métodos e técnicas seguintes: 
 


- A visita e inspección dos locais e instalacións das empresas 
inspeccionadas. No desenvolvemento da visita de inspección, os 


inspectores apoiaranse nos controis, relacionados a continuación, que 
sexan máis apropiados para a inspección que se está realizando.  
NOTA: Non se refire o control da instalación industrial (eléctrica, 


mecánica… )nin ás condicións hixiénico-sanitarias das instalacións.  
- Control documental: Rexistros, autorizacións, documentación comercial, 


documentación relativa á produción e almacenamento, libros de rexistro, 
facturas, etc.  


- Control dos sistemas de autocontrol e trazabilidade 


- Balance de masas, control de existencias e aforos dos produtos. 
- Toma de mostras: Métodos oficiais específicos cando os haxa ou 


disposicións xerais (R.D. 1945/83) complementadas con circulares dos 
servizos de inspección, que conteñen instrucións adicionais para a 
materia ou o sector mostrados. 


- Control do etiquetado e documentos de acompañamento dos produtos.  
- Control de contido efectivo dos produtos envasados, de ser o caso. 


- Outros. 
 
 


6.5 Medidas adoptadas ante a detección de incumprimentos   
 


No caso de encontrar incumprimentos, inícianse expedientes para impoñer 
sancións proporcionadas e disuasorias. Naqueles supostos nos que existan 
claros indicios de infracción, o inspector, nos casos de urxencia e para a 


protección provisional dos intereses implicados, poderá adoptar medidas 
cautelares ou preventivas, sen prexuízo das que poidan acordar os órganos 


competentes para incoar, instruír ou resolver o procedemento.  As medidas 
cautelares adoptaranse nos seguintes supostos: 
 


a) Cando se vulneren de forma xeneralizada os lexítimos intereses 
económicos e sociais do sector alimentario. 


b) Cando se usen de xeito inadecuado os nomes protexidos polas 
denominacións xeográficas e outros distintivos de calidade, así como dos 


sistema de produción ou elaboración ou outras indicacións falsas que non 
correspondan ao produto ou induzan a confusión. 
c) Cando exista fraude, adulteración ou prácticas non permitidas nos 


produtos alimentarios ou nas materias e os elementos para a produción e a 
comercialización. 
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d) Se se comproba que se transportan ou comercializan produtos 
alimentarios u materias e elementos para a produción e a comercialización 


sen o perceptivo documento de acompañamento ou que este contén 
indicacións falsas, erróneas ou incompletas. 


e) Cando existan indicios de risco para a saúde e a seguridade das persoas. 
Neste caso daráselles inmediato coñecemento ás autoridades sanitarias. 
 


Ante estas infraccións as medidas cautelares serán a seguintes:   
 


a) Inmobilización de produtos alimentarios ou materias e elementos 
para a produción e a comercialización alimentarias. 
b) O control previo dos produtos que se pretenden comercializar. 


c) A paralización dos vehículos nos que se transportan produtos 
alimentarios ou materias e elementos para a produción e a comercialización 


alimentarias. 
d) A retirada do mercado de produtos alimentarios ou materias e 
elementos para a produción e a comercialización alimentarias. 


e) A suspensión temporal do funcionamento dunha área, un elemento 
ou unha actividade do establecemento inspeccionado. 


f) A suspensión provisional da comercialización, a compra ou a 
adquisición de produtos alimentarios ou materias e elementos para a 
produción e a comercialización alimentarias. 


g) Nos casos de operadores inscritos en rexistros de denominacións 
xeográficas ou outros distintivos de calidade, a medida cautelar poderá 


consistir tamén na suspensión temporal do dereito ao uso da denominación, 
da marca ou do elemento identificativo do que se trate. 


 


O inspector fará constar na acta tanto o obxecto como os motivos da 
intervención cautelar así como, as medidas que haxan de adoptarse para 


evitar o seu deterioro e asegurar a súa integridade. 
 
 As medidas cautelares adoptadas polos funcionarios inspectores deberán 


ser confirmadas, modificadas ou levantadas, nun prazo non superior a 
quince días pola autoridade competente. No caso de alimentos 


perecedoiros, o inspector deberá ter en conta a caducidade dos mesmos, 
reflectindo  na acta a redución do prazo de forma motivada e adaptado á 


súa caducidade. Transcorrido o citado prazo haberán de levantarse se non 
se acordou xa a iniciación de procedemento sancionador. 
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7. Revisión do Programa de Control (aplicación do procedemento 
xeral a ese programa de control): 
 


7.1 Supervisión do control oficial 
 


A autoridade competente debe supervisar a eficacia e efectividade dos 
controis oficiais que realiza e comprobar que se cumpren os plans e 
procedementos de control establecidos.  


 
Realizaranse tanto verificacións documentais como in situ: 


 
- A supervisión documental é a realizada sobre todo tipo de documentos en 
formato papel ou electrónico relacionado co control oficial, bases de datos 


ou aplicacións informáticas, actas, informes, procedementos, uso de datos 
de outros programas de control, etc. A porcentaxe mínima acordada polas 


autoridades competentes na Mesa de coordinación de Calidade Alimentaria 
do Magrama para este tipo de verificación documental é do 5% anual. 
- A supervisión in situ (visitas de acompañamento) é a realizada sobre o 


terreo, acompañando ao inspector e seguindo o mesmo proceso de 
inspección que el realice. O mínimo acordado neste caso é do 2% anual. 


 
Os aspectos a verificar e os medios empregados para iso son, entre outros: 
 


- Revisión das actas e informes de control realizados polos inspectores para 
comprobar que a inspección se realizou de forma correcta e que as actas 


levantadas no adoecen de defectos de forma.  
- Visita a instalacións inspeccionadas para comprobar a adecuación do 
control efectuado.  


- Reunións de forma periódica dos equipos de control para avaliar os 
resultados do programa ou a conveniencia de modificalo,  co fin de poder 


adecuar os controis ás necesidades reais que se presentan na práctica.  
- Revisión especifica dos casos positivos ou non conformes e do seu 


posterior seguimento e/ou apertura de expediente sancionador. 
- Ter documentado o procedemento administrativo. 
- Control da dispoñibilidade e uso por parte do persoal do control oficial dos 


procedementos, manuais, guías de inspección, etc. 
 


Ante calquera non conformidade detectada, o responsable establecerá a 
medida correctiva oportuna, por exemplo: repetición do control oficial por 
invalidación do mesmo, modificación do procedemento empregado, 


modificación dos criterios de priorización de control, formación do persoal,  
supervisión sobre o terreo co inspector con non conformidades, incremento 


do uso dos resultados de auditorías internas, introdución de melloras nas 
aplicacións informáticas, etc. 
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Finalmente, realizarase unha análise cualitativa da verificación 
efectuada, detallando as non conformidades de maior interese 


encontradas xunto coas acciones correctivas establecidas, que se 


inclúen no Informe anual de actuacións deste Programa de Control. 
 


7.2 Verificación da eficacia do control oficial 


 
Tendo en conta o previsto no apartado 6.1, exponse o seguinte obxectivo 


estratéxico de programa: Realizar unha análise de riscos eficaz de 
maneira que, tendo en conta os aspectos enunciados no apartado anterior, 
se programen actuacións o suficientemente dirixidas para encontrar a 


fraude que poida existir en cada sector. 
 


Indicadores 
o Nº de inspeccións realizadas por materias e produtos. Nº de 


actas levantadas por inspección. 
o Nº de informes de inspección con presuntos incumprimentos 


detectados por materia e produtos. 


o Nº de incumprimentos detectados por informe segundo os 
seguintes criterios: documentais, trazabilidade, composición, 


calidade, etiquetado, control de contido efectivo, outros. 
o Nº de expedientes iniciados por materia e produtos. 
o Nº de expedientes resoltos por materia e produtos. Este 


indicador estará dispoñible 2 anos despois do primeiro informe. 


7.3. Auditoría do programa de control oficial. 


 
Conforme ao apartado 6 do artigo 4 do Regulamento (CE) nº 882/2004, a 
autoridade competente na execución deste Programa de control deberá 


someterse a auditorías internas ou externas, que pola súa vez deben 
someterse a exame  independente. 


De acordo co anterior, as auditorías do programa as realiza o Servizo de 
Auditoría Interna da Cadea Alimentaria encadrado na Dirección Xeral de 
Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. 
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1. INTRODUCIÓN: XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA 


O Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, 


do 21 de novembro de 2012, sobre réximes de calidade dos produtos 


agrícolas e alimenticios, no capítulo I do título V, define o réxime de 


controis oficiais das denominacións de orixe protexida, das indicacións 


xeográficas protexidas e das especialidades tradicionais garantidas e 


establecen que os procedementos e requisitos do Regulamento (CE) nº 


882/2004  se aplicarán aos ditos controis oficiais. 


Os controis oficiais: 


Verificarán que un produto cumpre o prego de condicións correspondente 


Supervisarán o uso dos nomes rexistrados no mercado 


Así mesmo, establece que estas actividades de control se recollerán 


expresamente nunha sección separada dentro dos plans plurianuais que se 


regulan nos artigos 41, 42 e 43 do Regulamento nº 882/2004. 


Por outra parte, o artigo 24.1 do Regulamento (CE) 110/2008 do 


Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xaneiro de 2008, relativo á 


definición, designación, presentación, etiquetaxe e protección da indicación 


xeográfica de bebidas espirituosas, establece que os controis sobre estas 


bebidas con indicación xeográfica se realizarán de conformidade co 


Regulamento (CE) nº 882/2004. 


O mesmo sinala o artigo 31.1 do Regulamento (UE) nº 251/2014, do 


Parlamento Europeo de do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre a 


definición, descrición, presentación, etiquetaxe e protección das indicacións 


xeográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados, para os viños 


aromatizados con indicación xeográfica, cuxo control tamén se realizará de 


conformidade co Regulamento (CE) 882/2004. 


Este programa abarca o control oficial da calidade diferenciada vinculada a 


unha orixe xeográfica e as especialidades tradicionais garantidas, antes da 


comercialización. 


A coordinación do control oficial para a supervisión do uso dos nomes 


rexistrados no mercado é competencia, na Administración Xeral do Estado, 


da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición 


(AECOSAN) polo que os controis oficiais neste aspecto forman parte doutro 
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programa, incluído no Control oficial de alimentos postos a disposición do 


consumidor sen repercusións en seguridade alimentaria.  


O presente programa divídese, pola súa vez, en dous subprogramas: 


  Subprograma A: de control oficial da calidade diferenciada 


vinculada a unha orixe xeográfica. 


 Subprograma B: de control oficial da calidade diferenciada 


vinculada a unha tradición. 


 


2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA: ESTATAL E AUTONÓMICA 


2.1 Normativa estatal 


 Lei 6/2015, do 12 de maio, de Denominacións de Orixe e Indicacións 


Xeográficas Protexidas de ámbito territorial supraautonómico. 


 Real Decreto 1335/2011, do 3 de outubro, polo que se regula o  


procedemento para a tramitación das solicitudes de inscrición das 


denominacións de orixe protexidas e das indicacións xeográficas protexidas 


no rexistro comunitario e a oposición a elas. 


 Real Decreto 149/2014, do 7 de marzo, polo que se modifica o Real 


decreto 1335/2011, de 3 de outubro, polo que se regula o procedemento 


para a tramitación das solicitudes de inscrición das denominacións de orixe 


protexidas e das indicacións xeográficas protexidas no rexistro comunitario 


e súa oposición a elas 


 Lei 24/2003, do 10 de xullo, da Viña e do Viño, os artigos 2.2.f); 3 e 


9 do título I, o título II e os artigos 38.2, 39.2, 39.3, 40.2, 40.3, 40.4 e 


42.4 do título III así como as disposicións  adicionais terceira, quinta, sexta, 


oitava e novena. 


2.2 Normativa autonómica 


 Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade 


alimentaria galega. 


 Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as 


denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus 


consellos reguladores. 


 Decreto 259/2006, do 28 de decembro, polo que se aproba o 


Regulamento do Instituto Galego da Calidade Alimentaria. 
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3. OBXECTIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL 


 


SUBPROGRAMA ÁMBITO OBXECTIVO 


S
U


B
P


R
O


G
R


A
M


A
 A


 


Os operadores das 
denominacións de orixe 


protexidas e indicacións 
xeográficas protexidas 
recollidas no Título II do 


Regulamento (UE) nº 
1151/2012, antes da 


comercialización dos 
produtos conforme ao 
disposto no artigo 37 do 


dito regulamento  
 


Obxectivo 1 
A verificación do 


cumprimento dos requisitos 
establecidos no prego de 
condicións dos operadores 


definidos como universo. 


Os operadores das 
indicacións xeográficas de 


bebidas espirituosas tidas 
en conta no Regulamento 
(CE) nº 110/2008, antes 


da comercialización dos 
produtos conforme ao 


disposto no artigo 22 do 
dito regulamento 


Obxectivo 2 
A verificación do 


cumprimento dos requisitos 
establecidos no prego de 
condicións dos operadores 


definidos como universo. 


Os operadores dos 
produtos vitivinícolas 
aromatizados con 


indicación xeográfica 
regulados no ámbito de 


aplicación do Regulamento 
(UE) nº 251/2014, 
conforme ao disposto no 


artigo 23 do dito 
regulamento 


Obxectivo 3 
A verificación do 
cumprimento dos requisitos 


do prego de condicións dos 
operadores definidos como 


universo. 
 


S
U


B
P


R
O


G
R


A
M


A
 B


 Os  operadores das 
especialidades tradicionais 


garantidas recollidas no 
Título III do Regulamento 
(UE) nº 1151/2012, antes 


da comercialización dos 
produtos, conforme ao 


disposto no artigo 37 do 
dito Regulamento 


Obxectivo 4 
A verificación do 


cumprimento dos requisitos 
establecidos no prego de 
condicións antes da 


comercialización do produto 
dos operadores definidos 


como universo. 
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4. AUTORIDADES COMPETENTES DO PROGRAMA 


4.1 Punto de contacto nacional de España para o programa de 


control 


Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica 


Ministerio de Agricultura y Pesca, alimentación y Medio Ambiente. 


Pº Infanta Isabel, 1 


28.014 Madrid 


Teléfonos: 913475397/913475394 


Fax: 913475410 


e-mail: sgcdae@magrama.es 


4.2 Autoridades competentes nacionais e da Comunidade 


Autónoma 


A autoridade nacional competente coordinadora a nivel da Administración 


Xeral do Estado para o control das figuras de calidade diferenciada antes da 


súa comercialización é o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e 


Medio Ambiente (MAPAMA) que exerce estas funcións a través da 


Subdirección Xeral de Agricultura Ecolóxica e Calidade Diferenciada 


(SGCDAE) da Dirección Xeral da Industria Alimentaria.  


A autoridade competente coordinadora dos controis no mercado a nivel da 


Administración Xeral do Estado é a Axencia Española de Consumo, 


Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN). Estes controis forman parte 


do programa de “Control oficial de alimentos postos a disposición do 


consumidor sen repercusións en seguridade alimentaria”. 


As autoridades competentes na Comunidade Autónoma de Galicia para o 


control das figuras de calidade diferenciada antes da súa comercialización 


son: 


- A Consellería do Medio Rural 


- A Consellería do Mar 


- O Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) 



mailto:sgcdae@magrama.es
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Estes organismos son os responsables do control oficial para acadar os 


obxectivos 1 e 2 do subprograma A e o obxectivo 4 do subprograma B. A 


inexistencia en Galicia de indicacións xeográficas de produtos vitivinícolas 


aromatizados fai que actualmente o obxectivo 3 a nivel estatal do programa 


non ten aplicación en Galicia.  


A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Gandería, 


Agricultura e Industrias Agroalimentarias, exerce as competencias en 


materia de denominacións de orixe e indicacións xeográficas dos produtos 


do ámbito agroalimentario, e a Consellería do Mar, a través da Dirección 


Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica,  exerce a dita 


competencia en relación cos produtos de orixe mariña. 


Ademais a Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias 


Agroalimentarias, en colaboración cos servizos xurídicos da Consellería do 


Medio Rural, é a responsable da tramitación dos expedientes sancionadores 


que deriven das infraccións detectadas no cumprimento das especificacións 


do prego de condicións de cada unha das figuras de protección da calidade 


diferenciada. Dentro do programa de control da calidade comercial, os 


inspectores da consellería tamén realizan comprobacións do cumprimento 


da normativa específica das diferentes denominacións de orixe e indicacións 


xeográficas por parte dos operadores. 


Por outra banda, como ente instrumental da Consellería do Medio Rural, o 


Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) realiza directamente o 


control oficial dun grupo de denominacións de orixe e indicacións 


xeográficas e verifica o control realizado por terceiros nos restantes casos 


4.3  Órganos de coordinación estatais e autonómicos 


A Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada (MECOCADI) é un 


órgano colexiado creado polo Real Decreto 1335/2011, do 3 de outubro, 


polo que se regula o procedemento para a tramitación das solicitudes de 


inscrición das denominacións de orixe protexidas e das indicacións 


xeográficas protexidas no rexistro comunitario e a oposición a elas. 


O citado Real Decreto, no seu artigo 18, establece que a Mesa quedará 


adscrita á Dirección Xeral da Industria Alimentaria do Ministerio de 


Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e terá como fins actuar 


como órgano de coordinación coas autoridades competentes das 


comunidades autónomas en materia de denominacións de orixe, indicacións 
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xeográficas e especialidades tradicionais garantidas, desempeñando as 


funcións de asesoramento e coordinación que se lle encomenden. 


A Coordinación Autonómica realízase a través da Mesa de Coordinación do 


Control da Cadea Alimentaria, creada e regulada a través do Decreto 


139/2014 (DOG nº 214 , 07.11.2014) e na que participan, entre outros 


organismos, as consellerías do Medio Rural e do Mar e o Instituto Galego de 


Consumo 


 


5. SOPORTES PARA O PROGRAMA DE CONTROL 


5.1 Recursos materiais, humanos e económicos 


RECURSOS HUMANOS NA CALIDADE DIFERENCIADA 


POSTO Nº DE PERSOAS 
AUTORIDADE 
COMPETENTE 


(1) 


Nº DE PERSOAS EN 
ORGANISMOS CON 


TAREFAS DELEGADAS 


(2) 


Persoal xestión do 


control 


1,62 4,1 


Inspectores 4,4 23,92 


Outros técnicos de 
control 


 11 


Persoal administrativo 1,17 2 


Persoal dalgún medio 
propio 


  


TOTAL 7,19 41,02 


 


(1) Refírese ao persoal da Comunidade Autónoma e consellos 


reguladores dependentes organicamente da autoridade competente 


(2) Refírese aos consellos reguladores acreditados e outros organismos 


externos 


Respecto aos recursos laboratoriais, acordouse a través da Mesa de 


Coordinación da Calidade Diferenciada remitirse aos listados de laboratorios 


designados polas autoridades competentes doutros ámbitos cando as 


análises requiridas para as matrices/mostras sobre as que se deben obter 


resultados oficiais coincidan con outros ámbitos onde xa exista designación. 
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5.2 Delegación de tarefas de control 


  DOP/IXP/ETG ORGANISMO TAREFA 


S
U


B
P
R
O


G
R
A
M


A
 A


 


Obxectivo 
1 


IXP Ternera 


Gallega 
Consello Regulador 


Certificac


ión 


IXP Pataca de 


Galicia 
Consello Regulador 


Certificac


ión 


IXP Mel de Galicia Consello Regulador 
Certificac


ión 


DOP Mexillón de 


Galicia 


Bureau Veritas 


Certification, S.A. 


certificac


ión 


S
U


B
P
R
O


G
R
A
M


A
 B


 


Obxectivo 
4 


ETG Jamón Serrano 


- AENOR  
- CERTICAR, S.L 


- OCA, Instituto de 
   Certificación, 


S.L.U. 
- CERTIFOOD, SL 


certificac
ión 


 


5.3 Procedementos normalizados establecidos documentalmente 


A Consellería do Medio Rural e o Ingacal teñen establecidos procedementos 


documentados de desenvolvemento deste programa. 


Última 


versió


n 


Referen


cia 


Nome do procedemento Versió


n 


data (V0) Programas 


afectados 


2010 MC Manual de Calidade Ingacal 0 23/12/201
0 


II.P13-
CDIF 


2013 PCOQDI
F 


Procedemento de control 
oficial da calidade 


diferenciada vinculada a 
unha orixe xeográfica e 
ETGs, antes da 


comercialización. 


1 25/04/201
3 


II.P13-
CDIF 


  


Por outra parte, tamén se desenvolveron procedementos documentados 


específicos para cada figura de calidade. 
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5.4 Formación 


Dende a Consellería do Medio Rural a través da acción coordinada das 


subdireccións con competencias en materia de calidade e en materia de 


formación, organizaranse cursos para formar ao persoal competente nos 


controis da calidade diferenciada.  


 


6 DESCRICIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL (subprogramas A e B) 


6.1 Definicións 


Ademais das definicións establecidas pola normativa específica horizontal e 


sectorial,  aos efectos deste programa teranse en conta as seguintes 


definicións: 


 Control oficial: verificación do cumprimento do prego de condicións 


antes da comercialización do produto. 


 Prego de condicións: documento normativo que establece os 


requisitos que debe cumprir un produto amparado por unha denominación 


de orixe protexida, indicación xeográfica de bebidas espirituosas, indicación 


xeográfica de viño aromatizado ou especialidade tradicional garantida. Para 


as indicacións xeográficas de bebidas espirituosas pode denominarse tamén 


expediente técnico. 


 Operador: persoa física ou xurídica que ten a responsabilidade de 


asegurar que os seus produtos cómpren cos requisitos establecidos no 


prego de condicións, antes da súa comercialización. 


 Universo:  o total de operadores que comercializaron o produto 


amparado antes do 31 de decembro do ano anterior. 


 Universo obxectivo: A parte do universo que segundo a 


planificación realizada vai a someterse a control. 


 Universo controlado total: é o universo controlado planificado máis 


o universo controlado non planificado. 


 Organismo de Control:   un organismo  independente no que a 


autoridade competente delega determinadas tarefas de control. 


6.2 Planificación dos controis oficiais: prioridade nos controis e 


caracterización do risco 


Os controis oficiais no ámbito do Programa lévanse a cabo de forma 


planificada. Desde a Mesa de Coordinación establécense a través das 
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directrices para a elaboración do documento Informe de resultados dos 


controis do Programa de control oficial da calidade diferenciada vinculada a 


unha orixe xeográfica e especialidades tradicionais garantidas (DI-CA-ANV) 


as definicións e instrucións para garantir unha información homoxénea 


sobre estes controis oficiais planificados. 


En canto á caracterización do risco non é aplicable ao presente programa o 


concepto definido no artigo 3, punto 11, do Regulamento (CE) nº 178/2002. 


6.3 Punto de control 


Cada unha das instalacións, establecementos, explotacións ou parcelas do 


operador, inscritas nos rexistros. As fontes de información para a execución 


dos controis serán os rexistros do operador así como os rexistros das 


autoridades competentes ou os rexistros dos organismos de control 


independentes. 


6.4 Nivel de inspección e frecuencia dos controis oficiais 


A frecuencia dos controis para os operadores que comercializan produto 


amparado, debe ser, polo menos, unha vez ao ano. Para os operadores 


intermedios que proporcionan materia prima para elaborar os produtos 


amparados o número de controis dependerá das especificacións contidas 


nos pregos de condicións. 


O procedemento dos controis anuais pode levarse a cabo: 


 De forma sistemática 


 Por análise de riscos 


 Por mostraxe aleatoria dunha determinada porcentaxe de tal maneira 


que nun certo período se controlen todos  


 Por combinación dos anteriores.   


6.5 Natureza do control: métodos ou técnicas usadas para o control 


oficial 


O control pode ser documental, de identificación e físico. 


As técnicas, para cada un dos puntos de control identificados, concrétanse 


nas actuacións de control, vixilancia, verificación, auditoría, inspección, 


mostraxe e análises levadas a cabo. Estes controis lévanse a cabo en todas 


as etapas de produción, elaboración, transformación, envasado e etiquetaxe 
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anteriores á comercialización dos produtos acollidos á DOP/IXP 


correspondente, co fin de verificar o cumprimento do prego de condicións.  


De acordo cos procedementos establecidos, os controis mínimos que se 


deben levar a cabo para a verificación do prego de condicións son os 


seguintes: 


a) Revisión do autocontrol implantado polos operadores 


b) Control de parcelas, explotacións e/ou instalacións 


c) Recepción e control da orixe e características das materias primas, 


así como control de ingredientes e auxiliares tecnolóxicos incluídos no prego 


de condicións 


d) Control dos procesos de produción, elaboración ou transformación 


e) Control da trazabilidade 


f) Control analítico e organoléptico do produto (con toma de mostras e 


análises) 


g) Control dos movementos dos produtos na zona delimitada 


h) Control de envasado e etiquetaxe 


i) Control de existencias e balance de masas 


 


6.6 Incumprimentos do programa/medidas adoptadas 


a) Operadores 


Establécese unha clasificación de incumprimentos respecto ao especificado 


no prego de condicións en irregularidades e infraccións que determina, pola 


súa vez, as medidas que se deben adoptar. 


 Incumprimento: o feito de non cumprir o prego de condicións e que 


dá lugar a unha infracción ou a unha irregularidade. 


o Irregularidade: aqueles incumprimentos do prego de condicións 


cuxo efecto será prohibir ao operador o uso das indicacións que fagan 


referencia á indicación xeográfica (DOP ou IXP) ou a especialidade 


tradicional garantida (ETG) na totalidade do lote, produto ou produción 


afectados polas ditas irregularidades. Estes incumprimentos teñen como 


consecuencia a non comercialización, como produto amparado, dos lotes ou 


produtos afectados ata que se emenden as non conformidades detectadas.   


o Infracción: aqueles incumprimentos deliberados ou prolongados do 


prego de condicións  cuxo efecto será prohibir ao operador a 


comercialización de toda a produción con referencias á indicación xeográfica 







 


 


PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL 


DA CALIDADE DIFERENCIADA 


VINCULADA A UNHA ORIXE 


XEOGRÁFICA E ESPECIALIDADES 


TRADICIONAIS GARANTIDAS, 


ANTES DA COMERCIALIZACIÓN 


Páxina 12 de 16 


Data: 


22/11/2016 


 
 


12 


Plan Galego de Control Oficial da Cadea Alimentaria 2016-2020  
 


ou especialidade garantida, no etiquetado e na publicidade durante un 


período determinado, o que conlevará a retirada da certificación. 


b) Incumprimentos da Autoridade competente/Organismo de 


control/medidas adoptadas 


 Non conformidade na verificación do control oficial: 


incumprimento manifesto da normativa aplicable por parte da autoridade 


competente ou polo organismo de control que desvirtúa as garantías do 


sistema de control para o cal deberán acometerse accións correctoras para 


tratar de evitar que se volva a producir no futuro. Poderán ser: 


o Non conformidade grave: Contabilizarase como a que ten como 


resultado a retirada da delegación ou a inhabilitación do persoal 


correspondente á autoridade competente que realiza o control oficial para 


as funcións de verificación do cumprimento do prego de condicións. 


o Non conformidade leve: Contabilizarase como tal cada vez que a 


autoridade competente ou o organismo de control non propuxesen e/ou 


levasen a cabo unha suspensión temporal ou retirada da certificación a un 


operador ou a prohibición ao operador de comercializar a súa produción 


baixo o amparo do nome rexistrado e na verificación reflíctase que se 


produciu un incumprimento que supoñía adoptar esta medida. 


E viceversa, que a autoridade competente ou o organismo de control 


propuxesen ou levasen a cabo unha suspensión temporal ou retirada da 


certificación a un operador ou a prohibición de comercializar a súa 


produción baixo o amparo do nome rexistrado e a verificación reflicta que 


non se produciu o incumprimento para adoptar esta medida. 


6.7  Seguimento do programa. Conclusión e estado de 


desenvolvemento do programa de control e a súa evolución 


A Mesa de Coordinación da Calidade Diferenciada ten establecido a través 


das directrices para a elaboración do documento Informe de resultados dos 


controis de calidade diferenciada vinculada a unha orixe xeográfica e 


especialidades tradicionais garantidas antes da súa comercialización, as 


instrucións para garantir unha información homoxénea sobre as 


conclusións, o seguimento e a avaliación deste programa. 
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7 REVISIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL  


7.1 Supervisión do control oficial 


Subprograma A 


As autoridades competentes realizarán supervisións para verificar se se 


cumpriron os obxectivos especificados no programa de control e, de 


maneira máis específica, nos documentos establecidos para cada figura de 


calidade. Estas supervisións baséanse no exame e estudo de probas 


obxectivas das actuacións do organismo de control no que se delegaron os 


controis, de acordo co artigo 5.3 do Regulamento (CE) nº 882/2004, ou da 


autoridade competente que leva a cabo os controis no caso de que non se 


delegasen. 


Estas supervisións deberán cubrir,  polo menos, a raíz cadrada do universo 


de cada figura de calidade. 


A mostra elixida cada ano, con base ao parágrafo anterior, deberá cubrir, 


durante o período de vixencia do Plan Galego de Control da Cadea 


Alimentaria, a totalidade  das denominacións de orixe protexidas e 


indicacións xeográficas protexidas recoñecidas segundo o Regulamento (CE) 


nº 1151/2012, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de novembro 


de 2012, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios 


e a totalidade das indicacións xeográficas de bebidas espirituosas 


recoñecidas conforme ao Regulamento (CE) nº 110/2008, do Parlamento 


Europeo e do Consello, do 15 de xaneiro de 2008. 


Subprograma B 


As autoridades competentes para o control das especialidades tradicionais 


garantidas realizarán supervisións dos organismos de control nos que se 


delegasen determinadas tarefas de control, en virtude do artigo 5.3 do 


Regulamento (CE) nº 882/2004, para verificar se se cumpriron os 


obxectivos especificados no programa de control, e de maneira máis 


específica, nos procedementos documentados establecidos para a dita 


figura. Estas supervisións baséanse no exame e estudo de probas 


obxectivas das actuacións do organismo de control no que se delegaron os 


controis, de acordo co artigo 5.3 do Regulamento (CE) nº 882/2004, ou da 


autoridade competente que leva a cabo os controis no caso de que non se 


delegasen. 
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Estas supervisións deberán cubrir, polo menos, a raíz cadrada do universo 


de cada figura de calidade e, durante o período de vixencia do Plan Galego 


de Control da Cadea Alimentaria, deberase realizar a supervisión polo 


menos unha vez. 


Para o caso das especialidades tradicionais garantidas que se atopen no 


territorio de de Galicia e de outras comunidades autónomas, estas 


supervisións deberán levarse a cabo cada ano para cubrir, polo menos,  a 


raíz cadrada do universo de cada unha das especialidades tradicionais 


garantidas no conxunto das comunidades autónomas afectadas. Para a 


determinación da mostra anual a supervisar estarase aos acordos que se 


adoiten no seo da Mesa de Coordinación da Calidade Diferenciada 


(MECOCADI). 


7.2 Verificación da eficacia do control oficial 


Este programa de control presenta un obxectivo estratéxico a nivel estatal  


que se deberá cumprir no período de 5 anos, e varios obxectivos operativos 


ben a nivel de coordinación estatal ou a nivel de autoridades competentes, 


que serán valorados de forma anual. Revisaranse pasado este período de 


tempo  para o seu mantemento, actualización ou substitución. 


OBXECTIVO ESTRATÉXICO DO PROGRAMA: “Asegurar a coordinación das 


actividades de supervisión das Autoridades Competentes cara os 


organismos de control e autoridades de control”. 


NIVEL DE COORDINACIÓN ESTATAL 


Obxectivo Operativo nivel estatal: 


“Elaborar a relación de non conformidades detectadas no funcionamento 


dos organismos de certificación e adoptar no seo da MECOCADI as medidas 


correspondentes”. 


● Indicador obxectivo 1 MECOCADI: % de autoridades competentes que 


aplicaron as medidas adoptadas para as non conformidades detectadas. 


NIVEL AUTONÓMICO  


1º Obxectivo operativo para Galicia: 


 “Avaliar o grado de cumprimento do prego de condicións por parte dos 


operadores”. 
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 Indicador de intensidade (%):  


Número de operadores controlados *100/ número total de operadores 


 Indicador de avaliación: 


Número de operadores controlados sen non conformidades*100/número de 


operadores 


 Indicador de tendencia:  


Número de operadores sen non conformidades ano*100/número de 


operadores sen non conformidades ano- 1*100 


o Tipo de indicadores:  directos, cuantitativos, de avaliación 


comparativa, de control e tendencia. 


o Resultados:  


 O resultado esperado é unha mellora no grado de cumprimento dos 


requisitos dos pregos de condicións. 


2º Obxectivo operativo para Galicia 


“Optimizar a verificación, pola autoridade competente/organismo de control, 


da implantación das accións correctoras e da eficacia destas”. 


 Indicador Obxectivo 2: 


Nº de verificacións de peche de non conformidades*100/nº de 


incumprimentos detectados nun ano desde a súa detección. 


o Tipo de indicadores: directo, cuantitativo, de avaliación comparativa, 


de control e tendencia. 


o Resultados:  


 O resultado esperado é unha mellora do seguimento e peche dos 


incumprimentos. 


3º Obxectivo operativo para Galicia 


“Optimizar a eficacia da tramitación de expedientes sancionadores iniciados 


como consecuencia da comunicación dun incumprimento, que poida derivar 


nunha sanción administrativa”. 


 Indicador Obxectivo 3: 


Nº de expedientes sancionadores incoados anualmente *100/ nº de 


incumprimentos comunicados que poidan derivar nunha sanción 


administrativa. 


o Tipo de indicador: directo, cuantitativo, de avaliación comparativa, de 


control e tendencia. 


o Resultados:  
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 O resultado esperado é unha mellora da eficacia na tramitación de 


expedientes sancionadores. 


7.3. Auditoría do control oficial. 


Conforme ao apartado 6 do artigo 4 do Regulamento (CE) nº 882/2004, a 


autoridade competente na execución deste Programa Nacional de control 


deberá someterse a auditorías internas ou externas, que á súa vez deben 


someterse a exame independente. 


De acordo co anterior, as auditorías do programa as realiza o Servizo de 


Auditoría Interna da Cadea Alimentaria encadrado na Dirección Xeral de 


Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. 








   


 


1 
 


Servizo de Inspección e Control dos Recursos 


Subdirección xeral de Gardacostas de Galicia 


Rúa Sar, nº 75 


2. PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DA HIXIENE NA 
PRODUCIÓN PRIMARIA DA ACUICULTURA NA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 


 


2.1. INTRODUCCIÓN: XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA 


O obxectivo deste Programa é que os controis levados a cabo polas 


autoridades competentes nas diferentes Comunidades en relación á 


hixiene en acuicultura, sexan o resultado dunha aplicación uniforme da 


normativa básica da lexislación alimentaria en todo o territorio español. 


Cada Comunidade Autónoma, no desenvolvemento do seu Programa 


aplicado no seu territorio, poderá adaptalo ás súas necesidades 


particulares sempre que se manteña o consensuado por parte de todas as 


Comunidades Autónomas no presente Programa. 


 


Este Programa foi elaborado no Grupo de Traballo creado para tal efecto 


pola Administración Central representada pola Subdirección General de 


Economía Pesquera da Dirección General de Ordenación Pesquera e as 


Comunidades Autónomas. 


 


O período de aplicación deste Programa Nacional de Control Oficial é o 


mesmo que o establecido no Plan Nacional de Control da Cadea 


Alimentaria de España 2016-2020. 


 


O ámbito de aplicación deste Programa Nacional de Control Oficial son 


todas as Comunidades Autónomas. Afecta ao control da hixiene da 


produción primaria de: 


- Explotacións de acuicultura continental 


- Explotacións de acuicultura mariña (marítima, marítima-terrestre, 


terrestre) 
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- Explotacións de moluscos bivalvos vivos e outros invertebrados 


(parques de cultivo, bateas, etc.) 


 


Ditas explotacións deberán atoparse rexistradas no Registro General de 


Explotaciones Ganaderas (REGA). 


Ademais inclúese o control da hixiene da produción primaria das 


embarcacións auxiliares de acuicultura pertencentes á lista cuarta do 


Rexistro de matrícula de buques, que se atopen dadas de alta no Censo 


de la Flota Pesquera Operativa (CFPO) da Secretaría General de Pesca 


do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.  


Doutra banda, as operacións conexas ou asociadas á produción primaria 


tamén se atopan incluídas dentro do ámbito de aplicación deste 


Programa. 


 


2.2. NORMATIVA   


2.2.1 Normativa europea 


A normativa que se recolle, son os reglamentos base na súa versión 


consolidada, tendo en conta todas as súas modificacións posteriores. 


Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de 


enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 


generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 


Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 


alimentaria. 


 


Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 


la hixiene de los productos alimenticios. 
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Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 


que se establecen normas específicas de hixiene de los alimentos de origen 


animal. 


 


Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 


que se establecen normas específicas para la organización de Controles 


Oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 


 


Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 


abril, sobre los Controles Oficiales efectuados para garantizar la verificación del 


cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 


sobre salud animal y bienestar de los animales. 


 


Reglamento (CE) nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos 


aplicables a los productos alimenticios. 


 


Reglamento (CE) nº 183/2005 por el que se fijan requisitos en materia de 


hixiene de los piensos. 


 


Reglamento (CE) nº 2074/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005 


 


Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 


diciembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas para cría de moluscos. 


 


Otra normativa relacionada de interés: 


Reglamento (CE) nº 1069/2009  del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 


de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 


los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 
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humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento 


sobre subproductos animales) 


 


Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 


los aditivos en la alimentación animal. 


 


Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 


noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 


Directivas. 


 


Directiva 2004/28/CE que modifica la Directiva 2001/82/CE por la que se 


establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios. 


 


2.2.2. Normativa nacional  


 


Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos. 


 


Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 


Administraciones Públicas. 


 


Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. 


 


Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria  y nutrición. 


 


Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de 


transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el 


Comité español de bienestar y protección de los animales de producción. 
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Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y 


protección animal durante el transporte. 


 


Real Decreto 1614/2008 relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales 


y de los productos de la acuicultura, así como a la  prevención y el control de 


determinadas enfermedades de animales acuáticos. 


 


Real Decreto 1749/1998 por el que se establecen las medidas de control 


aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y 


sus productos. 


 


Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones 


y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-


alimentaria. 


 


Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 


condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 


hixiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios. 


 


Real Decreto 479/2004 por el que se establece y regula el Registro general de 


explotaciones ganaderas. 


 


Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación 


de buques y registro marítimo. 


 


Orden ARM/2243/2011, de 22 de julio, por la que se publican las nuevas 


relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos 


en el litoral español. 
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Como documentación de apoyo al Control Oficial se hace referencia a  las 


siguientes Decisiones de la Comisión y “Guías de prácticas correctas de 


hixiene”: 


 


Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2007, sobre directrices destinadas 


a ayudar a los Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, 


integrado y plurianual previsto en el Reglamento (CE) no 882/2004 del 


Parlamento Europeo y del Consejo. (2007/363/CE) 


 


Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2006 por la que se establecen 


las directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al 


Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 


controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento 


de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud 


animal y bienestar de los animales. (2006/677/CE) 


 


Guía de prácticas correctas de hixiene en la producción de trucha 


http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-


los-productos-de-la-pesca/UNE_173003%3D2008_tcm7-7050.pdf 


 


Guía de prácticas correctas de hixiene para la producción primaria en 


piscicultura marina. 


http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-


los-productos-de-la-pesca/UNE_173201%3D2010_tcm7-178688.pdf 


 


-  Acuicultura. Procesos productivos. Producción ecológica de trucha. 



http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-los-productos-de-la-pesca/UNE_173003%3D2008_tcm7-7050.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-los-productos-de-la-pesca/UNE_173003%3D2008_tcm7-7050.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-los-productos-de-la-pesca/UNE_173201%3D2010_tcm7-178688.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/comercializacion-y-mercados-de-los-productos-de-la-pesca/UNE_173201%3D2010_tcm7-178688.pdf
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http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-


alimentaria/UNE_173002_web_2010_TRUCHA_ECOLOGICA_tcm7-


178683_tcm7-320683.pdf 


 


2.2.3 Normativa autonómica 


 


Resolución de 29 de xullo de 2013, da Secretaría Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental, pola que se fai pública a memoria ambiental 
correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica do Plan 
de seca da demarcación hidrográfica Galicia-Costa, promovida por Augas de 
Galicia.  


 


ANUNCIO de creación dos ficheros referentes ao Rexistro de Bateas, Rexistro 
de Centros de Depuración-Expedición e Rexistro de Transformadores-Usuarios  


 


Orde do 27 de xullo de 2012, pola que se regulan os tamaños mínimos de 
diversos produtos pesqueros na Comunidade Autónoma de Galicia.  


 


Orde do 15 de marzo de 2012, conxunta das "Consellerías de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas" e "do Medio Rural e do Mar", sobre réxime dá 
avaliación ambiental dos establecementos de acuicultura na parte litoral da 
zona terrestre.  


 


Orde do 28 de xullo de 2011, pola que se declaran e clasifican as zonas de 
reinstalación de moluscos bivalvos nas augas de competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOGA 148 do 3 de agosto de 2011)  


 


Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as 
directrices de ordenación do territorio.  


 


Orde de 28 de decembro de 2010, pola que se crea a Comisión do Mexillón 
(DOG 2, 4 xaneiro)  


 


Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia.  


 



http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-alimentaria/UNE_173002_web_2010_TRUCHA_ECOLOGICA_tcm7-178683_tcm7-320683.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-alimentaria/UNE_173002_web_2010_TRUCHA_ECOLOGICA_tcm7-178683_tcm7-320683.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-alimentaria/UNE_173002_web_2010_TRUCHA_ECOLOGICA_tcm7-178683_tcm7-320683.pdf
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Decreto 124/2010, do 15 de xullo, polo que se regulan menciónelas relativas á 
orixe ou procedencia galega no etiquetaje, presentación e publicidade dos 
produtos alimentarios. (DOG Nº 143, de 28 de xullo de 2010)  


 


Lei 6/2009, de 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, de 3 de 
decembro, de pesca de Galicia.  


 


Lei 1/2009, do 15 de xuño, de modificación da Lei 11/2008, de 3 de decembro, 
de pesca de Galicia.  


 


Orde de 29 de agosto de 2008, pola que se aproba o Reglamento da 
denominación de orixe Mexillon de Galicia-Mejillón de Galicia e do seu 
Consello Regulador.  


 


Orde do 10 de xunio de 2008, pola que se modifica a Orde do 8 de febreiro de 
2008, pola que se regula o control de descárgaa e do transporte dos produtos 
pesqueros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos 
bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos.  


 


Orde do 9 de abril de 2008, pola que se establece o sistema de trasmisión de 
datos mensuales de produción de acuicultura (DOG 80, 25 abril 2008)  


 


Orde do 8 de febreiro de 2008, pola que se regula o control de descárgaa e do 
transporte dos produtos pesqueros frescos ata a fase de primeira venda e o 
transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos 
mariños vivos.  


 


Orde de 27 de maio de 2005, pola que se regula descárgaa, transporte e 
primeira venda dos produtos pesqueros e acuícola dos cales non sexa 
obligatoria a súa primeira venda en lonja, e establécese o procedemento para a 
súa autorización.  


 


Lei 2/2005, de 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria 
galega.  


 


Decreto 28/2005 do 28 de xaneiro, polo que se regula o control de biotoxinas 
en moluscos bivalvos e outros organismos procedentes de pesca, marisqueo e 
acuicultura (DOG 38, 24 febreiro 2005)  
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Decreto 103/2004, de 13 de maio, polo que se regula o exercicio das 
competencias de pesca, marisqueo e acuicultura no Parque Nacional das Illas 
Atlánticas de Galicia. (DOG Nº 102, 28 de maio de 2004).  


 


Decreto 274/2003, do 4 de xuño, polo que se regula o procedemento de 
obtención do permiso e concesión de actividade para os establecemientos da 
acuicultura e auxiliares de acuicultura na zona terrestre.  


 


Decreto 174/2002, de 10 de maio, polo que se modifica o Reglamento de 
viveros de cultivos mariños nas augas de Galicia, aprobado por Decreto 
406/1996, de 7 de novembro (DOG 97, 22 de maio 2002)  


 


Orde de 15 de xaneiro de 2002, pola que se regula a extracción e 
comercialización de vieira (Pecten maximus). (DOG 12, 17 xaneiro). 
(Corrección erros DOG de 5 de febreiro de 2002)  


 


Orde de 2 de agosto de 2001, pola que se ratifica o Reglamento da 
denominación de orixe protexida ?Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia? e do 
seu Consello Regulador.  


 


Orde de 18 de abril de 2001, pola que se regula o procedemento que rexerá a 
permuta de puntos de fondeo e os cambios de sistema, ubicación e cultivo nos 
viveros de cultivos mariños.  


 


Decreto 295/2000, de 21 de decembro, polo que se desenvuelve a Lei 1/1995, 
de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, en relación co impacto 
ambiental na Comunidade Autónoma de Galicia.  


 


2.3  OBXETIVO XERAL E OBXETIVOS ESPECIFICOS DO PROGRAMA DE 
CONTROL OFICIAL.  


 


2.3.1 O obxectivo xeral do presente programa é controlar que os operadores 


de empresas alimentarias cumpran as disposicións legais comunitarias, 


nacionais e autonómicas vigentes referidas ao control dos perigos e ás 


prácticas correctas de hixiene na produción primaria e as operacións conexas e 


mellorar a eficiencia e calidade dos controis oficiais levados a cabo polas 


autoridades competentes. 
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2.3.2 Os obxectivos específicos son os seguintes:  


- Controlar que o operador responsable das actividades de produción primaria 


na acuicultura, é capaz de reducir a introdución de perigos (biolóxicos, 


químicos ou físicos) que poidan afectar á seguridade alimentaria das súas 


producións.  


- Controlar calquera foco de contaminación que poida supor un risco, mediante 


a adopción de medidas e prácticas correctas de hixiene.  


- Comprobar as condicións de hixiene das instalacións, elementos e 


equipamentos que interveñen directamente nos procesos de produción e 


continúan ata o sacrificio, incluíndo o transporte dos animais vivos ata o 


establecemento de destino e o transporte entre explotacións.  


- Comprobar as condicións de hixiene nas embarcacións auxiliares de 


acuicultura (4ª lista)  


- Control sobre os procedementos de traballo para asegurar a hixiene do 


produto.  


- Controlar que os operadores de empresas alimentarias leven e conserven os 


rexistros sobre medidas aplicadas para controlar os perigos.  


- Controlar que todas as explotacións están rexistradas no Rexistro de 


Explotacións Gandeiras (REGA), considerándose prioritario o rexistro das 


bateas de ostras. 


- Especificamente e no referente aos moluscos bivalvos vivos perseguirase: 


 O control das zonas de produción mediante a análise e seguimento dos 


parámetros establecidos na normativa. 


 A emisión e actualización da lista de clasificación das zonas de 


produción e reinstalación. 
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 Verificar que se realicen dunha forma eficaz os intercambios de 


información cos axentes implicados. 


 Impedir que os moluscos mariños producidos nas augas da Comunidade 


Autónoma de Galicia entrañen algún risco para a saúde humana. 


 Asegurar que non sexan introducidos na cadea alimentaria os moluscos 


obtidos nas zonas de produción sinaladas como non aptas. 


 Asegurar que os produtores cumpren as resolucións referentes aos 


peches ou calquera outra limitación establecida polo organismo de 


control competente. 


 Controlar que non se levan a cabo prácticas ilícitas en canto á orixe e 


destino dos moluscos bivalvos vivos nas zonas de produción, reparqueo 


e reinstalación. 


 


E como obxectivos verificables dentro do Programa os seguintes: 


- Mellorar a eficiencia dos controis oficiais levados a cabo polas autoridades 


competentes. 


- Conseguir que todas as autoridades competentes das Comunidades 


Autónomas cheguen ás porcentaxes mínimas establecidos de control, os cales 


fíxanse en función do universo co que conten para cada tipo de control. 


- Mellorar a calidade do control oficial levado a cabo por parte da autoridade 


competente. 


- Correcta priorización do universo a controlar por parte das autoridades 


competentes das Comunidades Autónomas. 
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2.4  AUTORIDADE COMPETENTE 


É competencia das Comunidades Autónomas a organización, programación, 
coordinación, execución, control e avaliación das condicións da hixiene da 
produción primaria en acuicultura.  
 
A competencia nesta materia recae na Consellería do Mar, dentro da cal 
repártese os labores de control entre a Dirección Xeral de Pesca de, 
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica e o Servizo de Inspección e Control dos 
Recursos da Subdirección Xeral de Guardacostas que é a que se fai cargo 
destas funcións. 
 
Á Conselleira correspóndelle o exercicio da superior iniciativa, dirección e 
inspección de todos os servizos do Departamento. 
 
A Dirección Xeral, xunto ao servizo de Guardacostas mencionado, exercerá a 
dirección, planificación, coordinación e supervisión do Programa, así como o 
control e avaliación das condicións higiénico-sanitarias da produción primaria 
na pesca extractiva. 
 
 
2.4.1 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE UNIDADES 
 
 
A efectos de coordinación e planificación, é necesario establecer un adecuado 
fluxo de información entre todas as autoridades competentes involucradas nos 
diferentes tipos de control que afectan á produción primaria, coa finalidade 
última de evitar duplicidades nos controis. 
 
Entre as Administración Central e as Comunidades Autónomas estableceuse 
dita coordinación mediante o Grupo de Traballo creado pola Administración 
Central representada pola Subdirección General de Economía Pesquera da 
Dirección General de Ordenación Pesquera e as Comunidades Autónomas. 
 
 
 
2.5  SOPORTES PARA O PROGRAMA DE CONTROL 


 


2.5.1. Recursos materiais, humáns e económicos 


 


O persoal que leva a cabo os controis oficiais establecidos neste Programa 


Nacional é persoal funcionario, laboral, por contrato administrativo, ou 


habilitado (autorizado) para tales fins. 
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Cada Comunidade Autónoma no desenvolvemento do Programa Nacional 


adaptado aos seus especificidades, deberá facer unha descrición concreta 


deste apartado, onde se inclúa o perfil dos efectivos involucrados no mesmo. 


A autoridade competente garantirá que todo o persoal encargado de efectuar 


os controis oficiais, tal e como se establece no Reglamento (CE) nº 882/2004: 


 recibe a formación adecuada ao seu ámbito de actuación que lle 


capacita para cumprir a súa función de xeito competente e efectuar os 


controis de xeito coherente. 


 está ao día no seu ámbito de competencia e recibe con regularidad a 


formación adicional necesaria, e  


 ten aptitudes para a cooperación multidisciplinar. 


 


O persoal encargado de realizar os controis oficiais deberá cumprir os 


seguintes requisitos: 


 posuír a capacidade xurídica necesaria para efectuar os controis oficiais 


e tomar as medidas que establece a normativa. 


 non estar sometidos a ningún conflito de intereses. 


 ser persoal con cualificación, experiencia e formación adecuada. 


 ser suficiente en número e contar con instalacións e equipos apropiados 


para desempeñar correctamente as súas funcións. 


2.5.2. Procedimientos normalizados establecidos documentalmente 


 


Segundo queda establecido no artigo 8 do Reglamento (CE) nº 882/2004, os 


controis oficiais efectuados polas autoridades competentes levaranse a cabo 


de acordo con procedementos documentados. Estes procedementos conterán 


información e instrucións para o persoal que realice os controis oficiais. 
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Ademais calquera procedemento documentado de traballo que se elabore debe 


conter os seguintes elementos: 


- A organización das autoridades de control e a relación coas autoridades 


centrais. 


- A relación entre autoridades de control e organismo de control. 


- Declaración dos obxectivos que han de alcanzarse. 


- As tarefas, responsabilidades e funcións do persoal. 


- Os procedementos das técnicas de control, a interpretación dos resultados e 


as decisións consiguientes. 


- As actuacións que han de emprenderse a raíz dos controis oficiais e o seu 


seguimento. 


- A cooperación con outros servizos ou departamentos que poidan ter 


responsabilidades na materia. 


- Calquera outra actividade ou información necesarias para o funcionamento 


efectivo dos controis oficiais. 


Os procedementos normalizados de traballo (PNT´s) iranse executando en 


función das necesidades que se detecten na posta en marcha do Programa de 


Control, do mesmo xeito iranse actualizando a medida que sexa necesario e 


segundo evolución do propio Programa Nacional. 


Este Programa de Control inclúe uns Protocolos de control propostos para ser 


cumprimentados ao longo das inspeccións (Anexos). Estes Protocolos de 


control poderán ser ampliados e/ou adaptados ás características da actividade 


nas Comunidades Autónomas polas autoridades competentes nos seus 


respectivos programas. 
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Co obxectivo de facilitar a cumplimentación dos Protocolos de Control, 


establécense unhas instrucións aclaratorias a cada un dos ítems a contemplar 


polo persoal de inspección que realice os controis oficiais. 


A autoridade competente de control en cada Comunidade Autónoma, elaborará 


un procedemento básico, en función dos seus recursos, modelos de xestión, 


etc., que se seguirá nas inspeccións e verificaciones e que incluirá os 


Protocolos de control e os Protocolos de verificación.  


Á súa vez, as autoridades competentes de control, poden utilizar as Guías de 


prácticas correctas de hixiene como apoio á inspección. Segundo o 


Reglamento (CE) nº 852/2004, as Guías deben conter información das 


orientacións sobre prácticas correctas de hixiene para o control dos perigos na 


produción primaria e operacións conexas.  


Deben constituír, un instrumento de axuda para o cumprimento dos requisitos 


obligatorios de hixiene, tendo en conta que o uso das mesmas non reviste 


carácter obligatorio. 


 
 
2.5.3 Plans de emerxencia 
 
 
Activarase un plan de urxencia sempre que a información procedente dos 


controis en curso determine a presenza dun risco para a saúde pública ou 


sanidade animal. A autoridade competente en canto á notificación e xestión do 


perigo detectado será a que determinen as Comunidades Autónomas no 


ámbito das súas competencias. 


 


As actuacións estarán enmarcadas dentro os protocolos que establece tanto o 


sistema coordinado de intercambio de información (SCIRI) de AECOSAN como 


da rede de alerta sanitaria veterinaria (RASVE) do MAPAMA. 


 







   


 


16 
 


Servizo de Inspección e Control dos Recursos 


Subdirección xeral de Gardacostas de Galicia 


Rúa Sar, nº 75 


2.5.4 Formacion del personal 


 


Os ámbitos temáticos que ha de incluír a formación do persoal encargado dos 


controis oficiais defínense no Anexo II, Capítulo I do Reglamento (CE) nº 


882/2004.  


As materias de formación versarán sobre aspectos tales como: 


 Os perigos inherentes á produción de animais, piensos e alimentos. 


 A avaliación da aplicación das de boas prácticas de hixiene. 


 As diferentes fases da produción, a transformación e a distribución, dun 


produto alimenticio, así como os posibles riscos para a saúde humana e, 


se procede, para a saúde de animais, plantas e para o medio ambiente.  


 exame da documentación escrita e outros registros, incluídos os 


relacionados coas probas de aptitude, a acreditación e a determinación 


do risco, que poidan ser pertinentes para evaluar o cumprimento da 


lexislación. 


 Calquera outro ámbito, en particular o da saúde animal e o benestar dos 


animais, necesario para asegurar que os controis oficiais lévanse a cabo 


de acordo co Reglamento (CE) nº 882/2004.  


 As distintas técnicas de control, como auditorías, muestreo e 


inspeccións. 


 Os procedementos e as implicaciones legais dos controis oficiais. 


 A avaliación dos incumprimentos da lexislación en materia de piensos e 


alimentos. 


 As medidas para casos de urxencia, incluída a comunicación entre os 


Estados membros e a Comisión. 
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2.6 DESCRIPCION DO PROGRAMA DE CONTROL 


 


2.6.1. Planificación dos controis oficiais: Priorización dos controis. 


Categorización do risco. 


 


Para a priorización dos controis e a selección da mostra, as autoridades 


competentes das Comunidades Autónomas aplicarán sobre o seu universo de 


partida, explotacións de acuicultura, os criterios xerais que se establecen neste 


Programa. 


O índice de risco de cada un destes criterios terá un valor en función da 


probabilidade de que un perigo sexa introducido na cadea alimentaria. 


Devandito valor será determinado polas autoridades competentes das 


Comunidades Autónomas. Unha vez aplicados os criterios de risco, asignarase 


unha puntuación a cada explotación ou zona, de tal forma que se priorice a 


selección das explotacións e zonas de risco alto, medio ou baixo. 


Os controis priorizaranse en base ás puntuaciones obtidas. 


Os criterios de risco que poderán ser aplicados ás explotacións de acuicultura 


nos diferentes programas das Comunidades Autónomas son os seguintes: 


Polo sistema de cultivo: 


Criterio 


Sistema intensivo   


Sistemas semi-intensivos                                                                 


Extensivo                                                         


  


Pola especie: 
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Criterio 


Moluscos bivalvos vivos    


Gasterópodos, equinodermos e tunicados mariños vivos 


Peixes              


Crustáceos      


  


Pola fase de produción: 


Criterio 


Hatchery ou reprodución 


Preengorde 


Engorde 


 


Polos resultados de inspeccións anteriores: 


Criterio 


En máis dun control han ter os mesmos incumprimentos.  


Han ter incumprimentos moi graves ou graves.  


Han ter incumprimentos leves.  


Sen irregularidades ou incumprimentos  
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2.6.2. Punto de control 


Os Controis Oficiais que derivan deste Programa realízanse en: 


- Explotacións de acuicultura continental 


- Explotacións de acuicultura mariña (marítima, marítima-terrestre, terrestre) 


- Explotacións de acuicultura moluscos bivalvos vivos e outros invertebrados 


(parques de cultivo, bateas, etc.) 


 


2.6.3. Nivel de inspección e frecuencia dos controis oficiais 


 


Para determinar a poboación a muestrear por cada Comunidade Autónoma 


partirase das explotacións de acuicultura, que estean rexistradas no REGA, e 


que á súa vez comprenden o universo de partida. 


Ao visitar ditas explotacións inspeccionaranse as embarcacións auxiliares de 


acuicultura que se utilicen en devanditas explotacións. Ditas embarcacións 


deben de atoparse dadas de alta en segundo o Censo de Flota Pesquera 


Operativa (CFPO). 


No caso das explotacións piscícolas, realizarase o control de todas alomenos 


unha vez ao ano. 


No caso das explotacións de acuicultura de moluscos, realizarase un 5% de 


visitas as explotacións de distintas zonas de producción. 


2.6.4. Natureza do control: métodos ou técnicas usadas para o control 


oficial. 


 


Os controis oficiais realizaranse coa frecuencia adecuada atendendo ao 


proceso de priorización levado a cabo no apartado anterior deste programa. 


A metodoloxía do control atende ás seguintes características:  
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 É dirixido e planificado en función do risco. 


 Apóiase nun Protocolo de control para examinar o cumprimento das 


disposicións obligatorias que establece a normativa e comprobar a forma 


en que o productor asegura o cumprimento das mesmas. 


 Posúe ademais unha faceta formativa do productor. 


Os controis oficiais levaranse a cabo nas explotacións de acuicultura mariña 


(marítima, marítima-terrestre, terrestre) e continental e en explotacións de 


moluscos bivalvos vivos e outros invertebrados (parques de cultivo, zonas de 


marisqueo controlado, bateas, etc.) 


A metodoloxía de control atende ás seguintes características:  


 É dirixido e planificado en función do risco. 


 Apóiase nun Protocolo de control dotado de instrucións aclaratorias para 


examinar o cumprimento das disposicións obligatorias que establece a 


normativa e comprobar a forma en que o productor asegura o 


cumprimento das mesmas. 


 Posúe ademais unha faceta formativa do productor. 


 


A sistemática de inspección rexerase de acordo aos Protocolos de control 


recolidos nos Anexos (Protocolo de Control para Explotacións de Acuicultura, 


Protocolo de control para moluscos bivalvos vivos, equinodermos, tunicados e 


gasterópodos mariños vivos e Protocolo de control para embarcacións 


auxiliares de acuicultura). 


A inspección comezará coa análise da información previa existente. O método 


empregado para a realización deste control será a inspección visual in situ para 


comprobar as condicións de hixiene e as prácticas de manipulación levadas a 


cabo, así como un control da documentación, xestión da información e registros 


requiridos para a actividade en cuestión.  







   


 


21 
 


Servizo de Inspección e Control dos Recursos 


Subdirección xeral de Gardacostas de Galicia 


Rúa Sar, nº 75 


Ao comezo, o inspector presentarase e identificará convenientemente e 


anunciará o obxectivo da inspección. Para rematar, solicitará que durante a 


mesma acompáñelle o titular da embarcación ou un representante desta. 


 


Polo tanto, os controis oficiais contemplarán as actividades seguintes: 


- Control de que as explotacións acuícolas están inscritas no REGA e que as 


embarcacións auxiliares de acuicultura están inscritas no CFPO. 


- Inspección e comprobación das condicións higiénicas das explotacións; así 


como das embarcacións auxiliares de acuicultura e do transporte previo ao 


primeiro punto de destino. 


- Comprobación das prácticas correctas de hixiene daquelas actividades que 


forman parte do ámbito de aplicación deste Programa. 


- Comprobación da documentación e registros sobre as medidas aplicadas 


para controlar os perigos (natureza e orixe dos alimentos fornecidos aos 


animais, medicamentos veterinarios fornecidos, datas, aparición de 


enfermidades e a súa repercusión na saúde humana). 


- Entrevista cos operadores económicos. 


- Lectura de valores rexistrados nos instrumentos que poden estar na 


explotación. 


- Calquera outra actividade que garanta o cumprimento dos obxectivos que 


persegue este Programa. 


 


Segundo realízase a inspección, vaise reenchendo o Protocolo de Inspección e 


vaise informando ao operador de cada un dos requisitos que se inspecciona, 


constatándose na folla de control os incumprimentos e deficiencias que se 


vaian detectando. 
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Ao cumprimentar o protocolo, o inspector deberá especificar para cada 


elemento a controlar si cúmprese ou non, marcando todas as casillas, segundo 


corresponda co inspeccionado. Así mesmo, deberá efectuar calquera 


aclaración que considere no apartado de observacións. 


Unha vez finalizada a inspección, levántase acta da mesma, anotándose as 


observacións e as medidas a adoptar en caso de detectarse incumprimentos 


que se consideren oportunas. 


Ao finalizar a inspección, darase lectura ao acta e procederase á súa firma por 


parte dos inspectores e do inspeccionado ao que se lle entregará a 


correspondente copia do acta. Así mesmo, o inspeccionado poderá incluír 


calquera consideración oportuna no acta. 


Para os controis con incumprimentos que precisen seguimiento, realizarase 


unha segunda inspección trala finalización do prazo de subsanación, para 


constatar a posta en marcha das medidas correctoras.  


Logo de cada inspección e xunto coa cumplimentación do Protocolo e acta, 


poderase realizar un informe de control (si así o establece a autoridade 


competente de control de cada Comunidade Autónoma), a remitir á unidade 


jerárquica superior. Estes informes serán evaluados á hora de establecer 


visitas de seguimiento ás unidades obxecto de control. 


No caso de que a autoridade competente observe un incumprimento, tomará 


medidas para garantir que o operador poña remedio á situación. Decidiranse as 


medidas a emprender, tendo en conta a natureza do incumprimento e o 


historial de incumprimentos do operador. Algunhas das opcións a adoptar 


recóllense no artigo 54 sobre actuacións en casos de incumprimentos, do 


Reglamento (CE) nº 882/2004. 


Ademais a autoridade competente aplicará as sancións ás infracciones da 


lexislación de xeito eficaz, proporcional e disuasoria, tal e como establece o 


artigo 55 do Reglamento (CE) nº 882/2004. 
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2.6.5. Incumprimentos do programa 


 


Para os controis con incumprimentos que precisen seguimiento, realizarase 


unha segunda inspección trala finalización do prazo de subsanación, para 


constatar a posta en marcha das medidas correctoras.  


Logo de cada inspección e xunto coa cumplimentación do Protocolo e acta, 


poderase realizar un informe de control (si así o establece a autoridade 


competente de control de cada Comunidade Autónoma), a remitir á unidade 


xerárquica superior. Estes informes serán evaluados á hora de establecer 


visitas de seguimiento ás unidades obxecto de control. 


 


2.6.6. Medidas adoutadas ante a detección de incumprimentos 


 


No caso de que a autoridade competente observe un incumprimento, tomará 


medidas para garantir que o operador poña remedio á situación. Decidiranse as 


medidas a emprender, tendo en conta a natureza do incumprimento e o 


historial de incumprimentos do operador. Algunhas das opcións a adoptar 


recóllense no artigo 54 sobre actuacións en casos de incumprimentos, do 


Reglamento (CE) nº 882/2004. 


Ademais a autoridade competente aplicará as sancións ás infracciones da 


lexislación de xeito eficaz, proporcional e disuasoria, tal e como establece o 


artigo 55 do Reglamento (CE) nº 882/2004. 
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2.7. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL 


O Reglamento (CE) nº 882/2004 define a verificación como a comprobación, 


mediante exame e estudo de probas obxectivas, de si cumpríronse os 


requisitos especificados no Programa de control. 


Doutra banda, este Reglamento tamén establece no seu artigo 8.3 a 


necesidade de elaborar procedementos para verificar a eficacia dos controis e 


tomar as medidas correctivas necesarias para conseguir superar as 


deficiencias atopadas en dita verificación 


 


2.7.1. Supervisión 


A) Nivel autonómico 


Persoal a cargo da supervisión: 


No proceso de supervisión deben atoparse identificadas as persoas que van 


participar e en que parte do proceso. As persoas encargadas para iso non 


poden supervisar o seu propio traballo e por iso non deberán estar implicadas 


no que se está supervisando. 


Procedemento para a supervisión: 


FASE I 


Supervisión documental: 


Supervisaranse todos os documentos en formato papel ou electrónico 


relacionados co control oficial. Entre eles destácanse os seguintes: 


a) Actas e/ou informes de comunicación de resultados ao operador. 


Realizarase un 10 % mínimo de supervisiones das actas e/ou informes 


derivados dos controis do ano en curso. 
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As non conformidades graves que invalidarían o control serían nos casos no 


que o inspector non utilizou o Protocolo de Control Oficial pertinente ou que a 


acta e/ou informe non reflicta todos os incumprimentos detectados. Nestes 


casos a medida correctiva a aplicar é a repetición do control oficial ou a 


realización dunha actuación complementaria no segundo caso. 


Tamén se consideran non conformidades graves si non queda reflectido no 


acta e/ou informe as medidas correctoras ante os incumprimentos máis 


relevantes, o prazo para liquidar os incumprimentos que o precisan e si non 


está asinada a acta polo inspector.  


 


No caso de non ser conformes o resto de ítems consideraranse non 


conformidades leves. 


As medidas correctivas para as non conformidades graves que non invalidan o 


control e as leves centraranse na mellor formación dos inspectores. 


b) Outros documentos a revisar son o propio Programa de Control, en especial 


os seus protocolos de control, bases de datos ou aplicacións informáticas, 


informes, sistema utilizado para a selección de operadores a inspeccionar, uso 


de datos ou de resultados de inspeccións doutros programas de control. 


No caso de atopar non conformidades, estas consideraranse leves. Como 


medida correctiva aplicarase unha revisión ou mellora destes documentos ou 


ferramentas. 


Supervisión in situ: 


A supervisión in situ consistirá na comprobación que se realiza sobre o terreo, 


acompañando ao inspector e seguindo o mesmo proceso de inspección que el 


realice. 


Realizarase un mínimo do 5% de supervisiones in situ das inspeccións a 


realizar nese ano.  
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As non conformidades graves que invalidarían o control serían nos casos no 


que o inspector non utilizou o Protocolo de Control Oficial pertinente ou que a 


acta e/ou informe non reflicta todos os incumprimentos detectados. Nestes 


casos a medida correctiva a aplicar é a repetición do control oficial ou a 


realización dunha actuación complementaria no segundo caso. 


Tamén se consideran non conformidades graves o que o inspector non firme a 


acta, que non faga asinar a acta ao operador e que non transmita ao operador 


durante a inspección os incumprimentos achados, as medidas correctoras e o 


prazo dispoñible para emendar o incumprimento. 


No caso de non ser conformes o resto de ítems consideraranse non 


conformidades leves.  


As medidas correctivas para as non conformidades graves que non invalidan o 


control e as leves centraranse na mellor formación dos inspectores. 


FASE II 


A partir da información obtida da supervisión documental e in situ elaborarase 


un informe que constituirá unha análise cualitativo. Nesta análise detallarase 


polo menos o seguinte: 


a) relación de controis realizados fronte aos programados 


b) si partiuse do universo a controlar con datos actualizados 


c) adecuación de controis realizados á categorización previa do risco 


establecida 


d) si os controis realizados han ter en conta os anteriores controis que deron 


lugar a incumprimentos. 


e) nº de actas revisadas  


f) nº supervisiones in situ realizadas 
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g) outros documentos revisados 


h) descrición das non conformidades e a súa valoración 


i) medidas correctivas a aplicar 


j) seguimiento das actuacións nas actas desfavorables non emendadas 


Devandita análise realizarase como mínimo unha vez ao ano. 


Como parte do procedemento celebraranse reunións co persoal implicado, 


mínimo unha vez ao ano. 


Envío de resultados 


Cada Comunidade Autónoma enviará á Unidade coordinadora deste Programa 


Nacional de Control Oficial información sobre a supervisión realizada como 


parte da información do Informe Anual, así como a análise cualitativo da 


mesma. 


B) Nivel central 


A Unidade coordinadora deste Programa Nacional de Control Oficial realizará 


as seguintes accións: 


- Coa información recibida no Informe Anual sobre a supervisión máis a análise 


cualitativo das supervisiones realizadas polas autoridades competentes nas 


diferentes CCAA realizará unha análise cualitativo a nivel global. 


- Unha reunión ao ano coas autoridades competentes das CCAA co fin de 


analizar os resultados de ditas supervisiones. 


A raíz destas actuacións propoñerase no seo das reunións de coordinación 


coas Comunidades Autónomas as posibles modificacións no Programa 


Nacional de Control Oficial. Estas modificacións poden abocar, no seu caso, a 


unha revisión dos protocolos de control. 
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2.7.2. Verificación da eficacia dos controis oficiais 


A) Nivel autonómico 


Persoal a cargo da supervisión: 


No proceso de supervisión deben atoparse identificadas as persoas que van 


participar e en que parte do proceso. As persoas encargadas para iso non 


poden supervisar o seu propio traballo e por iso non deberán estar implicadas 


no que se está supervisando. 


 


Procedemento para a supervisión: 


FASE I 


Supervisión documental: 


Supervisaranse todos os documentos en formato papel ou electrónico 


relacionados co control oficial. Entre eles destácanse os seguintes: 


a) Actas e/ou informes de comunicación de resultados ao operador. 


Realizarase un 10 % mínimo de supervisiones das actas e/ou informes 


derivados dos controis do ano en curso. 


As non conformidades graves que invalidarían o control serían nos casos no 


que o inspector non utilizou o Protocolo de Control Oficial pertinente ou que a 


acta e/ou informe non reflicta todos os incumprimentos detectados. Nestes 


casos a medida correctiva a aplicar é a repetición do control oficial ou a 


realización dunha actuación complementaria no segundo caso. 


Tamén se consideran non conformidades graves si non queda reflectido no 


acta e/ou informe as medidas correctoras ante os incumprimentos máis 


relevantes, o prazo para liquidar os incumprimentos que o precisan e si non 


está asinada a acta polo inspector.  
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No caso de non ser conformes o resto de ítems consideraranse non 


conformidades leves. 


As medidas correctivas para as non conformidades graves que non invalidan o 


control e as leves centraranse na mellor formación dos inspectores. 


 


b) Outros documentos a revisar son o propio Programa de Control, en especial 


os seus protocolos de control, bases de datos ou aplicacións informáticas, 


informes, sistema utilizado para a selección de operadores a inspeccionar, uso 


de datos ou de resultados de inspeccións doutros programas de control. 


No caso de atopar non conformidades, estas consideraranse leves. Como 


medida correctiva aplicarase unha revisión ou mellora destes documentos ou 


ferramentas. 


 


Supervisión in situ: 


A supervisión in situ consistirá na comprobación que se realiza sobre o terreo, 


acompañando ao inspector e seguindo o mesmo proceso de inspección que el 


realice. 


Realizarase un mínimo do 5% de supervisiones in situ das inspeccións a 


realizar nese ano.  


As non conformidades graves que invalidarían o control serían nos casos no 


que o inspector non utilizou o Protocolo de Control Oficial pertinente ou que a 


acta e/ou informe non reflicta todos os incumprimentos detectados. Nestes 


casos a medida correctiva a aplicar é a repetición do control oficial ou a 


realización dunha actuación complementaria no segundo caso. 


Tamén se consideran non conformidades graves o que o inspector non firme a 


acta, que non faga asinar a acta ao operador e que non transmita ao operador 
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durante a inspección os incumprimentos achados, as medidas correctoras e o 


prazo dispoñible para emendar o incumprimento. 


No caso de non ser conformes o resto de ítems consideraranse non 


conformidades leves.  


As medidas correctivas para as non conformidades graves que non invalidan o 


control e as leves centraranse na mellor formación dos inspectores. 


 


FASE II 


A partir da información obtida da supervisión documental e in situ elaborarase 


un informe que constituirá unha análise cualitativo. Nesta análise detallarase 


polo menos o seguinte: 


a) relación de controis realizados fronte aos programados 


b) si partiuse do universo a controlar con datos actualizados 


c) adecuación de controis realizados á categorización previa do risco 


establecida 


d) si os controis realizados han ter en conta os anteriores controis que deron 


lugar a incumprimentos. 


e) nº de actas revisadas  


f) nº supervisiones in situ realizadas 


g) outros documentos revisados 


h) descrición das non conformidades e a súa valoración 


i) medidas correctivas a aplicar 


j) seguimiento das actuacións nas actas desfavorables non emendadas 
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Devandita análise realizarase como mínimo unha vez ao ano. 


Como parte do procedemento celebraranse reunións co persoal implicado, 


mínimo unha vez ao ano. 


Envío de resultados 


Cada Comunidade Autónoma enviará á Unidade coordinadora deste Programa 


Nacional de Control Oficial información sobre a supervisión realizada como 


parte da información do Informe Anual, así como a análise cualitativo da 


mesma. 


 


B) Nivel central 


A Unidade coordinadora deste Programa Nacional de Control Oficial realizará 


as seguintes accións: 


- Coa información recibida no Informe Anual sobre a supervisión máis a análise 


cualitativo das supervisiones realizadas polas autoridades competentes nas 


diferentes CCAA realizará unha análise cualitativo a nivel global. 


- Unha reunión ao ano coas autoridades competentes das CCAA co fin de 


analizar os resultados de ditas supervisiones. 


A raíz destas actuacións propoñerase no seo das reunións de coordinación 


coas Comunidades Autónomas as posibles modificacións no Programa 


Nacional de Control Oficial. Estas modificacións poden abocar, no seu caso, a 


unha revisión dos protocolos de control.  


 


Obxectivo estratéxico dos programas. 


 Mellorar a eficiencia dos controis oficiais levados a cabo polas 


autoridades competentes. 
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Obxectivo operativo dos programas. 


 Valorar a calidade do control oficial levado a cabo pola autoridade 


competente. 


 Avaliación/Valoración da priorización do universo a controlar por parte 


das autoridades competentes das comunidades autónomas. 


Indicador: 


 Cuantificación das unidades que foron controladas nas cales 


detectáronse incumprimentos e que requiren segunda visita. 


 Número de segundas visitas realizadas a aquelas unidades que así o 


requiriron despois do primeiro control. 


 Nº de segundas visitas realizadas / Nº de controis oficiais con 


incumprimentos que derivasen nunha segunda visita. 


 


No caso de que o indicador teña un valor próximo a 1 significará que o 


inspector está realizando satisfactoriamente o seguimiento do universo de 


control.  


Con todo si é próximo a 0 significará que o inspector responsable non realiza a 


función de seguimiento debidamente como se suscita nos obxectivos do 


programa. 


 


2.7.3. Auditoría do Programa de Control Oficial 


 


Seguirase o procedemento xeral establecido para todos os programas que 


forman parte do PNCOCA, tal e como figura na guía para a verificación da 


eficacia do sistema de control oficial do MAPAMA. 
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2.8. RELACIÓN CON OUTROS PROGRAMAS DE CONTROL NOUTROS 


ÁMBITOS, SECTORES OU FASES DA CADEA ALIMENTARIA.  


 


O presente Programa de Control Oficial está integrado no Plan Nacional de 


Control Oficial da Cadea Alimentaria e á súa vez está relacionado con 


diferentes programas:  


- Programa de Control Oficial de Hixiene en Pesca Extractiva.  


- Programa de Control Oficial en alimentación animal.  


- Programa de Control Oficial de subprodutos de orixe animal non 


destinado a consumo humano en establecementos e medios de 


transporte (SANDACH).  


- Programa de Control Oficial do uso racional dos medicamentos 


veterinarios.  


- Anexo I. Protocolo de Control para Explotaciones de Acuicultura. 


- Anexo II. Protocolo de control para moluscos bivalvos vivos, equinodermos,  


tunicados y gasterópodos marinos vivos 


- Anexo III. Protocolo de control para embarcaciones auxiliares de acuicultura. 


- Anexo IV. Protocolo de verificación de actas y /o informe. 


- Anexo V. Protocolo de verificación in situ. 


ANEXO VI INFORME ANUAL DE RESULTADOS DEL CONTROL OFICIAL 
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Co fin de verificar o cumprimento dos obxectivos básicos deste Programa 


Nacional, as autoridades competentes do control establecerán procedementos 


que permitan coñecer a eficacia da súa aplicación así como a adopción de 


medidas correctoras adecuadas, nos casos de non cumprimento dos 


obxectivos de devandito Programa. 


A información solicitada sobre o desenvolvemento do Programa, servirá para 


elaborar anualmente un Informe final de resultados onde quede reflectido o 


grado de cumprimento dos obxectivos do Programa durante ese ano.  


Informe autonómico anual de resultados. Elaboración  


A Unidade competente de cada Comunidade Autónoma, elaborará como 


resultado da aplicación deste Programa, un Informe anual, o cal constará polo 


menos dos seguintes apartados:  


a) Controis oficiais realizados. Grado xeral de cumprimento da programación 


de control oficial 


 


Neste primeiro punto débese realizar a análise do cumprimento dos obxectivos 


do Programa Nacional de Control, así como do grado de consecución da 


programación de control. 


Co fin de que esta análise sexa efectivo, cuantificable, a Comunidade 


Autónoma ten que ter en conta o número total de unidades de medida e o 


número de explotacións de acuicultura continental, explotacións de acuicultura 


mariña e explotacións de moluscos bivalvos vivos e outros invertebrados 


(parques de cultivo, zonas de marisqueo controlado, bateas, etc.) que 


conforman o universo obxecto programado a controlar. Deste universo, ha de 


contabilizarse cantas unidades foron controladas de xeito efectivo e para as 


que existe documentación contrastable. 
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Ademais, si leváronse a cabo controles non programados, xustificar o seu 


pertinencia e resultados. 


b) Grado xeral de cumprimento detectado nos operadores económicos 


Para cumprimentar este aspecto, hase de levar a cabo unha análise do grado 


ou nivel de cumprimento da lexislación por parte dos operadores económicos 


controlados. O resultado deste desenvolvemento, ha de realizarse de forma 


cuantitativa e de forma cualitativa: 


- A cuantificación dos incumprimentos ha de expresarse polo número de 


unidades controladas de xeito efectivo e para as que hai unha documentación 


que reflicta todos os incumprimentos así como o número total de controis que 


deron lugar á apertura de expedientes sancionadores. 


- A análise cualitativo evaluará, fundamentalmente, as causas e o tipo do 


incumprimento, os riscos asociados ao mesmo, a forma de liquidalo e a súa 


evolución no tempo. 


c) Accións para asegurar a eficacia do Programa de Control 


Para a análise deste epígrafe é necesaria a avaliación tanto das medidas 


adoptadas ante o operador económico como ante o propio sistema de control 


oficial e o seu funcionamento efectivo. 


c.1) Medidas que garanten o cumprimento por parte dos operadores.  


Do conxunto de medidas que se relacionan, algunhas poderían ser adoptadas 


fronte aos incumprimentos detectados polo operador económico: 


- Sancións administrativas 


- Sancións económicas (multas) 


- Sancións penais (aplicación do Código penal). 
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c.2) Medidas adoptadas pola autoridade competente da Comunidade 


Autónoma para verificar o funcionamento efectivo dos servizos de control 


oficial. 


- Procedementos documentados: revisión de procedementos existentes ou 


elaboración de novos procedementos. 


- Formación: iniciativas de formación do persoal que realiza os controis ou 


esixencia de formación específica ao persoal de novo ingreso. 


- Recursos humanos: provisión de novos recursos humanos, reasignación dos 


recursos existentes trala revisión de prioridades. 


- Iniciativas especiais de control.  


d) Conclusión do funcionamento do Programa de Control: estado de 


desenvolvemento xeral do Programa de Control e a súa evolución 


Evaluar globalmente os avances do Programa para alcanzar os obxectivos 


reflectidos no mesmo, así como a eficacia dos controis oficiais. 


Para iso analizarase a tendencia observada na intensidade e tipo dos controis 


oficiais durante o ano en curso e comparativamente cos últimos anos. Ademais 


tamén se analizará a tendencia xeral dos incumprimentos do Programa. 


Comunicación do informe anual de resultados. CCAA 


O Informe Anual que conteña os resultados dos controis da hixiene da 


produción primaria en acuicultura, levado a cabo polas Comunidades 


Autónomas pertinentes, será enviado, en forma digital, pola autoridade 


competente de devandita Comunidade á Subdirección Xeral de Economía 


Pesquera, antes de que finalice o mes de febreiro do ano seguinte ao da 


ejecución do Programa. 
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Estes Informes serán compilados por dita Subdirección e de resultas deste 


proceso elaborarase un único Informe Anual Nacional referido ao control da 


hixiene da produción primaria na acuicultura, en toda España. 


Á súa vez esa Unidade Coordinadora, enviarao antes do mes de maio á 


Unidade Administrativa do MAPAMA encargada de recompilar os Informes 


anuais dos diferentes sectores que integran a cadea alimentaria e remitilos á 


UE como documento fehaciente de que se están levando a cabo os controis 


oficiais pertinentes en todo o territorio español.  


Adaptación do Programa nacional. 


O desenvolvemento dos diferentes puntos deste Programa Nacional de 


carácter plurianual, estará interrelacionado cos resultados dos Informes Anuais 


que emitan as Comunidades Autónomas. Valorarase mediante os mesmos, en 


que medida leváronse cabo os controis segundo as pautas contidas no 


Programa, tanto por parte das autoridades competentes encargadas do control.  


Á luz da valoración obtida con estes resultados, farase unha avaliación global 


no Grupo de Traballo establecido pola Subdirección Xeral de Economía 


Pesquera coas Comunidades Autónomas. Dita avaliación conllevará a 


necesidade de adaptar, ou non, o Programa Nacional. 
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ANEXO I  


Programación anual do plan de mostraxe para verificar o cumprimento 
da norma�va por parte dos operadores comerciais.
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PROGRAMACIÓN DAS MOSTRAXES


Nº de mostras por provincia


A C LU OU PO


Sector 1_Carne
e derivados


Criterios microbiolóxicos (carnes picadas, preparados cárnicos) 50 40 30 50


Salmonella (n=5)    


E.coli (n=5)     


Nitratos e nitritos 10 10 10 25


Sector 4_Leite 
e derivados


Leite e produtos lácteos elaborados con leite cru 50 15 2 4


Leite cru: Listeria, Salmonella, E.coli     


Queixo: Listeria, Salmonella, Estafilococos Coagulasa Posi2vo   


Mantequilla: Listeria, Salmonella, E.coli     


Sector 2_ Peixe e


derivados


 Crustáceos: SO2 10   10


Grandes peixes e moluscos: Metais pesados 50 21 0 90


Moluscos Pb 15   25


Cefalópodos Cd 10 7  20


Grandes peixes Hg 15 10  25


Conservas Sn 10 4  20


Conservas de peixe e moluscos en escabeche: Bisfenoles, Ftala-


tos, BADGE e BFDGE 
10 5 0 20


Especies histaminoxénicas: Histamina (n=9) 7 5 0 15


Sector 2_ Mo-


luscos e deri-


vados


Depuradoras/c. Expedición moluscos 82 0 0 88


Salmonella     


E coli     


Cocedoiros de moluscos bivalvos 10 2 0 28


E Coli.     


Salmonella   


Listeria   


Estafilococo coagulasa +     


Depuradoras/c. De Expedición 41 44


Biotoxinas


Cocedoiros de moluscos bivalvos 5 1 14


Biotoxinas     


Conserveiras 10   10


Biotoxinas     


Resto Sectores 


Clave 26 e REGASA 9600 30 10 10 25


Salmonella (n=5)  


Listeria (n=5) presencia/ausencia     


Clave 25, cat. 1 y 2 ac�v. 01: Ocratoxina A 10 5 7 4


Clave 25, cat 1 y 2 ac�v. 07 y 08: HAP's 11 4 5 2


Clave 20, cat.1, ac�v. 13: Acrilamida 13 4 1 3
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P6- CONTROL DE INGREDIENTES TECNOLÓXICOS EN ALIMENTOS


SECTOR 1. CARNE E DERIVADOS. INGREDIENTES TECNOLÓXICOS EN ALIMENTOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


Tomáranse as mostras indicadas na táboa anexa ao longo do ano.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Toma de mostras aleatoria de preparados cárnicos frescos e crús-adobados envasados, preferente-
mente dos seguintes 2pos de produtos: hamburguesa, salchicha fresca, chourizo criollo e lombo 
adobado.


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3. c- Tipo e can�dade de mostra


Mostraxe prospec2vo aleatorio. Cada exemplar de mostra estará composta por unha unidade de 
mostra que será de 100 g. 


4.- Parámetros a inves�gar


Nitratos e nitritos


Técnica empregada: HPLC (DAD), cromatograGa líquida detector de DAD


Iden2ficación do 
adi2vo


Dose máxima 
(mg/l o mg/kg)


Notas Restricións ou excepcións


E 249


Nitritos 150


Can2dade máxima que pode 
engadirse durante a elabora-
ción expresada en nitrito de 
sodio


Só lombo de porco adobado, pincho 
moruno, careta de porco adobada, cos-
tela de porco adobadaE 250


E 251 Nitratos Non permi2dos   


E 252


Criterios establecidos no Regulamento (CE) N.º 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 16 de decembro de 2008, sobre adi�vos alimentarios, e as súas modificacións posteriores.
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CATEGORÍA


SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


54 Preparados de carne e carne picada X X
1.Carnes e derivados


(Clave 10)
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SECTOR 2. PEIXES, MOLUSCOS BIVALVOS E DERIVADOS. INGREDIENTES TECNOLÓXICOS EN 
ALIMENTOS 


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


A campaña de recollida de mostras desenvolverase ao longo do ano. O número de mostras amósa-
se na táboa anexa.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Crustáceos e /ou cefalópodos frescos, conxelados, crus ou cocidos.


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3.c- Tipo e can�dade de mostra


Regulamentaria aleatoria 


Cada unidade de mostra constará polo menos de 600 gr. de produto.


No caso de mostras de crustáceos frescos, conxelados e ultraconxelados das familias Penaeidae, 
Solenoceridae, Aristeidae, deberá reflec2rse na acta de recollida o número de unidades por kg.


4.- Parámetros a inves�gar


SO2
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CATEGORÍA


SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


12 Lonxa X


15 Produtos da pesca frescos (incluídos crustáceos) X X


16 Produtos da pesca conxelados (incluídos crustáceos) X X


22 Cocedoiros de produtos da pesca X


26 Produtos da pesca pasteurizados ou cocidos X X


32 Produtos da pesca desconxelados X X


2. Peixes, moluscos 
bivalvos e 


derivados(Clave 12)
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PRODUTOS ALIMENTICIOS


Dose máxima (mg/kg o mg/l,


segundo corresponda)


expresada como SO2


CRUSTÁCEOS


Crustáceos frescos, conxelados e ultraconxelados 150 (nas partes comes2bles)


Crustáceos frescos, conxelados e ultraconxelados de las familias Penaeidae, Solenoceridae, Aristeidae


Ata 80 unidades 150 (nas partes comes2bles)


Entre 80 e 120 unidades 200 (nas partes comes2bles)


Máis de 120 unidades 300 (nas partes comes2bles)


Crustáceos cocidos 50 (nas partes comes2bles)


Crustáceos cocidos das familias Penaeidae, Solenoceridae, Aristeidae


Ata 80 unidades 135 (nas partes comes2bles)


Entre 80 e 120 unidades 180 (nas partes comes2bles)


Máis de 120 unidades 270 (nas partes comes2bles)


CEFALÓPODOS


Cefalópodos frescos, conxelados e ultraconxelados 150 (nas partes comes2bles)


Cefalópodos cocidos 50 (nas partes comes2bles)


Criterios establecidos no Regulamento (CE) N.º 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 16 de decembro de 2008, sobre adi�vos alimentarios, e as súas modificacións posteriores.
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P8- CONTROL DE ALÉRXENOS


Os datos para este programa son recadados de:


- Determinación de SO2,  a través das mostraxes e análises do programa 6, sector 2.


- Determinación de glute, en colaboración coa Asociación Galega de Celíacos.
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P11- CONTROL SOBRE CRITERIOS MICROBIOLÓXICOS


SECTOR 1. CARNE E DERIVADOS. CRITERIOS MICROBIOLÓXICOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


Tomáranse as mostras indicadas na táboa anexa ao longo do ano, debéndose coordinar co laboratorio 
de des2no destas.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


A mostra de 2po aleatoria realizarase sobre carnes picadas e preparados de carne envasados des2-
nados a ser expedidos nos establecementos que estean autorizados.


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3. c- Tipo e can�dade de mostra


Mostraxe prospec2vo aleatorio


Cada exemplar estará cons2tuído por cinco unidades de mostra. Cada unidade de mostra que se to-
mará estará composta por 150 gramos de carne picada ou de preparado de carne.


4.- Parámetros a inves�gar


Salmonella


E. coli
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SECTOR CF  NOME CF Observacións


9911 Carnicería salchicharía


9912 Carnicería chacinería


1. Carnes e derivados
(Clave 10)


Que elaboren preparados 
de carne ou carne picada, 
priorizándose aqueles 
establecementos que 
dispoñan de sucursais


CATEGORÍA


SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


54 Preparados de carne e carne picada X X


1.Carnes e derivados
(Clave 10)
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CRITERIOS DE SEGURIDADE DOS PRODUTOS


Categoría de Alimentos
Microorganismos, 
as súas toxinas e 
metabolitos


Plan de 
mostraxe (1)


Límites (2) Fase na que se aplica o cri-
terio 


n c m M


1.4.- Carne picada e prepara-
dos de carne des2nados a se-
ren consumidos crus


Salmonella 5 0
Ausente en 25 g. Produtos comercializados 


durante a súa vida ú2l


1.5.- Carne picada e prepara-
dos de carne a base de carne 
de aves de curral des2nados a
seren consumidos cociñados


Salmonella 5 0 Ausente en 25 g.
Produtos comercializados 
durante a súa vida ú2l


1.6.- Carne picada e prepara-
dos de carne a base de espe-
cies dis2ntas das aves de cu-
rral des2nados a seren consu-
midos cociñados


Salmonella 5 0 Ausente en 10 g.
Produtos comercializados 
durante a súa vida ú2l


CRITERIOS DE CONTROL DA HIXIENE DO PROCESO


Categoría de Ali-
mentos


Microorganismos,
as súas toxinas e 
metabolitos


Plan de 
mostraxe (1)


Límites (2) Fase na que se 
aplica o criterio 


Acción en caso de resultados in-
sa2sfactorios


n c m M


2.1.6. Carne pica-
da


E. coli (8) 5 2
50 
ufc/g


500 
ufc/g


Final do proceso 
de fabricación


Melloras na hixiene da produ-


ción e mellora na selección 
e/ou no orixe das materias pri-
mas


2.1.8. Preparados
cárnicos


E. coli (8) 5 2
500 
ufc/g 
o cm2


5000 
ufc/g o 
cm2


Final do proceso 
de fabricación


Melloras na hixiene da produ-
ción e mellora na selección e/ou
no orixe das materias primas


(1) n = número de unidades que compoñen a mostra; c = número de mostras que dan valores entre m e M.
(2) Para os puntos 1.1-1.25 m = M
(3) U2lizarase a úl2ma versión da norma.
(8) Neste caso recórrese a E. coli como indicador de contaminación fecal.


Criterios establecidos no Regulamento (CE) N.º 2073/2005 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 15 de novembro de 2005, rela2vo aos criterios microbiolóxicos aplicables aos produtos alimen-
2cios e as súas modificacións posteriores.
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SECTOR 2. PEIXES, MOLUSCOS BIVALVOS E DERIVADOS. CRITERIOS MICROBIOLÓXICOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


A campaña de recollida de mostras desenvolverase ao longo do ano. O número de mostras amósa-
se na táboa anexa.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Peixes das familias seguintes: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae e 
Scombresosidae. Con prioridade sobre os produtos recentemente recibidos no caso das conservei-
ras e secundariamente produtos preparados para a súa expedición. 


A preferencia serán túnidos en todas as presentacións.


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3.c- Tipo e can�dade de mostra


Mostraxe prospec2vo aleatorio composto por un exemplar de mostra composta por 9 subunidades de 
mostra.


4.- Parámetros a inves�gar


Histamina
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CATEGORÍA


SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


15 Produtos da pesca frescos (incluídos crustáceos) X X


16 Produtos da pesca conxelados (incluídos crustáceos) X X


17 Conservas X X


18 Semiconservas X X


28 Produtos transformados X X


2. Peixes, moluscos 
bivalvos e 


derivados(Clave 12)
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Para mostras oficiais o criterio de aplicación será: 


Categoría de alimentos
Microorganis-
mos, as súas toxi-
nas e metabolitos


Plan de 
Mostraxe 
(1)


Límites (2)
Método ana-


lí2co de refe-
rencia (3)


Fase na que se aplica o cri-
terio


n C m M


1.26. Produtos da pesca
procedentes de espe-
cies de peixes asociados
a un alto con2do de his-
2dina (17)


Histamina
9 
(18)


2
100 
mg/k
g


200 
mg/k
g


HPLC 


Produtos comercializados 
durante a súa vida ú2l en 
almacéns, en conserveiras 
para materias primas


1.27. Produtos da pesca
some2dos a tratamento
de maduración enci-
má2ca en salmoira, fa-
bricados a par2r de es-
pecies de peixes asocia-
dos a un alto con2do de
his2dina (17)


Histamina 9 2
200 
mg/k
g


400 
mg/k
g


HPLC 


Produtos comercializados 
durante a súa vida ú2l en 
almacéns, en conserveiras 
para materias primas


(1) n = número de unidades que compoñen a mostra; c = número de mostras que dan valores entre m e M.
(2) Para os puntos 1.1-1.25 m = M
(3) U2lizarase a úl2ma versión da norma.
(17) Par2cularmente especies de peixes das familias seguintes: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Po-


matomidae y Scombresosidae.
(18) Poderanse tomar mostras simples a nivel de comercio polo miúdo. En tal caso, non se aplicará a presunción con-
templada no ar2go 14, apartado 6, do Regulamento (CE) no 178/2002, segundo a cal deberá considerarse que todo o 
lote non é seguro.


Criterios establecidos no Regulamento (CE) N.º 2073/2005 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 15 de novembro de 2005, rela2vo aos criterios microbiolóxicos aplicables aos produtos alimen-
2cios e as súas modificacións posteriores.
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SECTOR 2. PEIXES, MOLUSCOS BIVALVOS E DERIVADOS. CRITERIOS MICROBIOLÓXICOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


A campaña de recollida de mostras desenvolverase ao longo do ano, mostreándose tódolos establece-
mentos unha vez cada semestre e non coincidindo coa inspección programada. As mostraxes realiza-
ranse en diferentes días da semana e non en todos os establecementos dunha mesma zona o mesmo 
día. O número de mostras amósase na táboa anexa.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


- Molusco bivalvo vivo: mexillón, ameixa, berberecho, navalla, ostra dependendo das existencias. 


- Molusco bivalvo cocido


- Auga de depuración


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


No caso de recollida de mostras en cocedoiros para análise de Listeria, indicarase na acta se a empresa 
dispón dun estudo de viabilidade do produto que acredite que non superará o límite de 100 ufc/gr du-
rante a súa vida ú2l, estes casos anotarase na acta o límite que establece a empresa dentro do seu pro-
grama de autocontrol.


3. c- Tipo e can�dade de mostra


Prospec2va aleatoria


Moluscos bivalvo vivo:  


Recollerase un exemplar de mostra cons2tuído por 5 unidades de mostra de molusco xa envasado ou 
preparado para a súa expedición e que terá asignado un lote de saída
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CATEGORÍA


SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


08 Depuradoras de moluscos bivalvos X


09 Centros de expedición de moluscos bivalvos X


22 Cocedoiros de moluscos bivalvos X


2. Peixes, moluscos 
bivalvos e 


derivados(Clave 12)







Edificio Administrativo San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 881542930 - Fax: 881542970
www.sergas.es


Can�dade: cada exemplar de mostra  constará de 2 Kg de molusco vivo: 1 unidade de mostra de 800 
gr (como mínimo 10 animais para la determinación de E. Coli) + 4 unidades de mostra de 300gr.


A par2r de xaneiro de 2017 en aplicación ao Regulamento 2015/2285 cada exemplar constará de 4 


Kg de molusco (800 gr por unidade de mostra).


Selección das mostras: quedará a criterio do inspector ou do Departamento Territorial cando así se 


considere, a elección do molusco en función dos produtos que traballen as empresas, mexillón ostra, 


ameixa, berberecho,... ou calquera outra circunstancia que deba terse en conta en cada momento.


Molusco cocido  


Can�dade: Cada exemplar de mostra constará de 2,5 Kg de molusco enteiro ou 1,5 Kg se é pelado. 


Cada exemplar estará cons2tuído por 5 unidades de mostra de 500 gr de molusco enteiro ou 300 


gr pelado cada unha.


Selección das mostras: A mostra recollerase de molusco cocido preparado para a venda ao consumidor


final ou a operadores comerciais que non apliquen posteriormente ningún tratamento tecnolóxico que 


os faga seguros. 


Auga de depuración  


Can�dade. Será recollido un exemplar de mostra cons2tuído por unha soa unidade de mostra de 1 li-


tro.


Selección das mostras: auga de entrada á piscina de depuración.


4.- Parámetros a inves�gar


A. Criterios de seguridade alimentaria:


Categoría de ali-


mentos


Microorganis-


mo


Plan de mos-


traxe
Límites


Fase na que se aplica o criterio


n C m M


Moluscos bival-


vos vivos


E.coli


1 0
230 NMP/100g g de carne e líquido


intravalvar


Produtos comercializados du-


rante a súa vida ú2l (Ata 2017)


5 1


230 NPM/100 


g de carne e 


liq.  intravalvar


700 NPM/100 g de


carne e líq. intra-


valvar


Produtos comercializados du-


rante a súa vida ú2l (A par2r 


do 2017)


Salmonella 5 0 Ausencia en 25 g
Produtos comercializados du-


rante a súa vida ú2l


Moluscos bival-


vos cocidos


Salmonella 5 0 Ausencia en 25 g
Produtos comercializados du-


rante a súa vida ú2l


Listeria


5 0 100 ufc/g (1)
Produtos comercializados du-


rante a súa vida ú2l


5 0 Ausencia en 25 g (2)


Antes de que o alimento deixe


de estar baixo control do ex-


plotador da empresa que o 


produciu.
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(1) Este criterio aplica si o fabricante pode demostrar, a sa2sfacción da autoridade competente, que o produto non superará o límite de 100 ufc/g 


durante a súa su vida ú2l. O explotador poderá fixar límites intermedios durante o proceso que deberían ser o suficientemente baixos para garan2r 


que non se supere o límite de 100 ufc/g ao final da vida ú2l.


(2) Este criterio se aplica aos produtos antes de que abandonaren o control inmediato do explotador da empresa alimentaria cando este non poda 


demostrar, a sa2sfacción da autoridade competente, que o produto no superará o límite de 100 ufc/g durante a súa vida ú2l


B. Criterios de hixiene do proceso


Categoría de Alimentos Microorganismos


Plan de mos-


traxe 
Límites (ufc/g)


Fase na que se aplica o criterio


n c m M


Produtos pelados e des-


cabezados de crustáceos


e moluscos cociñados 


E. coli 5 2 1 10 Final do proceso de fabricación


Estafilococos 


coagulasa +
5 2 100 1000 Final do proceso de fabricación


Criterios establecidos no Regulamento (CE) N.º 2073/2005 do Parlamento Europeo e do Consello, 


do 15 de novembro de 2005, rela2vo aos criterios microbiolóxicos aplicables aos produtos alimen-


2cios e as súas modificacións posteriores.
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SECTOR 4. LEITE E DERIVADOS. CRITERIOS MICROBIOLÓXICOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


Tomáranse as mostras indicadas na táboa anexa ao longo do ano, debéndose coordinar co laboratorio 


de des2no destas.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Leite e derivados ob2dos a par2r de leite cru ou leite some2do a un tratamento térmico inferior á 


pasteurización.


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


Non se someterán a mostraxe os establecementos nos que se obteñan estes produtos e estean 


des2nados a unha transformación posterior na industria alimentaria


3. c- Tipo e can�dade de mostra


Mostraxe prospec2vo aleatorio


Cada exemplar estará cons2tuído por cinco unidades de mostra 


Cada unidade de mostra que se tomará estará composta por:


• Leite cru: 1 bolsa, botella ou brick.


• Queixos de peso inferior ou igual a 1 Kg: 1 queixo


• Queixos de peso superior a 1 Kg: porcións de como mínimo 300 g.


• Produtos lácteos: 1 envase pechado. Se o tamaño do envase non o permite, tomarase unha


mostra dun envase pechado nunha can2dade de 250 g preservándose sempre as condi-


cións de esterilidade.
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SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


03 Leite crú X


11 Queixos frescos X X


15 Materias graxas lácteas X X


4. Leite e derivados


(Clave 15)


SECTOR CF  NOME CF


9701 Produtos lácteos tradicionais
4. Leite e derivados


(Clave 15)
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.


4.- Parámetros a inves�gar


A. Criterios de seguridade alimentaria:


Categoría de alimentos
Microor-
ganismo


Plan de 
mostraxe


Límites
Fase na que se aplica o criterio


n c m M


Queixos, manteiga e nata a base de leite 
cru ou leite some2da a un tratamento tér-
mico inferior á pasteurización


Salmonella 5 0
Ausencia 
en 25 g


Produtos comercializados du-
rante a súa vida ú2l


Leite e produtos lácteos listos para o seu 


consumo que poden favorecer o desen-


volvemento de L. monocytógenes


Listeria 5 0
Ausencia 


en 25 g (1)


Antes de que o alimento deixe


de estar baixo control do ex-


plotador da empresa que o 


produciu.


Listeria 5 0
100 ufc/g 


(2)


Produtos comercializados du-


rante a súa vida ú2l


(1) Este criterio se aplica aos produtos antes de que abandonaren o control inmediato do explotador da empresa alimentaria cando este non poda 


demostrar, a sa2sfacción da autoridade competente, que o produto no superará o límite de 100 ufc/g durante a súa vida ú2l


(2) Este criterio aplica si o fabricante pode demostrar, a sa2sfacción da autoridade competente, que o produto non superará o límite de 100 ufc/g 


durante a súa su vida ú2l. O explotador poderá fixar límites intermedios durante o proceso que deberían ser o suficientemente baixos para garan2r 


que non se supere o límite de 100 ufc/g ao final da vida ú2l.


B. Criterios de hixiene do proceso


Categoría de Alimen-


tos


Microorganis-


mos


Plan de 


Mostraxe 
Límites Fase na que se aplica o 


criterio


Acción en caso de re-


sultados insa2sfacto-


riosn c m M


Queixos a base de le-


che crúa


Estafilococos 


coagulasa +
5 2


104 


ufc/g


105 


ufc/g 


(1)


No momento do proceso 


de fabricación no que se 


prevea que o número de 


estafilococos sexa o 


máximo


Melloras na hixiene 


da produción e na se-


lección de materias 


primas


Manteiga e nata a 


base de leite crúa ou 


leite sometida a tra-


tamento térmico in-


ferior á pasteuriza-


ción 


E. coli (8) 5 2
10 
ufc/g 


100 


ufc/g 


Final do proceso de fabri-


cación


Melloras na hixiene 


da produción e na se-


lección de materias 


primas


(1) Si se detectan valores > 105 ufc/g, o lote de queixo deberá ser some2do a probas para enterotoxinas estafilocócicas


Criterios establecidos no Regulamento (CE) N.º 2073/2005 do Parlamento Europeo e do Consello, 


do 15 de novembro de 2005, rela2vo aos criterios microbiolóxicos aplicables aos produtos alimen-


2cios e as súas modificacións posteriores.
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SECTORES 11, COMIDAS PREPARADAS E COCIÑAS CENTRAIS, E 


SECTOR 6, CEREAIS E DERIVADOS. CRITERIOS MICROBIOLÓXICOS 


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


Os criterios de selección dos establecementos nos cales hai que tomar mostras serán por orde de prio-


ridade.


• Estar relacionado con algún proceso de intoxicación alimentaria nos dous úl2mos anos.
• Durante os dous úl2mos anos foron frecuentes os problemas hixiénicos e de manipulación de-


tectados nas inspeccións.
• Volume de produción - Colec2vos aos que está des2nado
• Subministrar mercadoría a varios establecementos de venda.


Atendendo ós criterios anteriores cada zona seleccionará os establecementos ós cales hai que realizar 
a mostraxe .


2.- Frecuencia de mostraxe


A campaña de recollida de mostras desenvolverase ao longo do ano. O número de mostras amósa-
se na táboa anexa.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


• Pratos listos para o seu consumo que requiren escaso ou nulo tratamento térmico na súa ela-
boración


• Pratos listos para o seu consumo.
• Pasteis con crema ou nata
• Cremas preparadas para a súa u2lización


3. b- Condicións de mostraxe
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CATEGORÍA


SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


01 X X


02 Comidas preparadas para colec2vidades X X


04 Comidas preparadas X X


11. Comidas 
preparadas e cociñas 


centrais
(Clave 26)


Comidas preparadas para subministro en medios de 
transporte


SECTOR CF  NOME CF


6. Cereais e derivados 9600 Obradoiro (de pastelería)
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As recollidas no PX-14-01


3. c- Tipo e can�dade de mostra


Prospec2va aleatoria


Cada exemplar estará cons2tuído por cinco unidades de mostra, composta cada unha delas por unha 


can2dade mínima de 100 gramos. Terase en conta que as mostras serán recollidas cando estean prepa-


radas para a súa distribución ou venda, no caso dos pasteis, e no caso da crema, cando estean prepara-


das para a súa u2lización.


4.- Parámetros a inves�gar


Categoría de alimentos Microorganismo


Plan de 


mostraxe
Límites Fase na que se aplica o crite-


rio
n C m M


Pasteis de nata ou cremas prepa-


radas para a súa u2lización. 
Salmonella 5 0


Ausencia 


en 25 g


Produtos comercializados du-


rante a súa vida ú2l


Pratos preparados listos para o 


seu consumo que poden favorecer


o desenvolvemento de L. mono-


cytógenes


Listeria 5 0
Ausencia 


en 25 g (1)


Antes de que o alimento dei-


xe de estar baixo control do 


explotador da empresa que o


produciu.


Listeria 5 0
100 ufc/g 


(2)


Produtos comercializados du-


rante a súa vida ú2l


(1) Este criterio aplica si o fabricante pode demostrar, a sa2sfacción da autoridade competente, que o produto non superará o límite de 100 ufc/g 


durante a súa su vida ú2l. O explotador poderá fixar límites intermedios durante o proceso que deberían ser o suficientemente baixos para garan2r 


que non se supere o límite de 100 ufc/g ao final da vida ú2l.


(2) Este criterio se aplica aos produtos antes de que abandonaren o control inmediato do explotador da empresa alimentaria cando este non poda 


demostrar, a sa2sfacción da autoridade competente, que o produto no superará o límite de 100 ufc/g durante a súa vida ú2l


Criterios establecidos no Regulamento (CE) N.º 2073/2005 do Parlamento Europeo e do Consello, 


do 15 de novembro de 2005, rela2vo aos criterios microbiolóxicos aplicables aos produtos alimen-


2cios e as súas modificacións posteriores.
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P12 CONTROL DE ANISAKIS


As  ac2vidades  de  control  oficial  que  se  realizan  no  marco  deste  programa  realízanse
conxuntamente coas ac2vidades de control oficial correspondentes ao Programa 1 Control xeral de
establecementos  alimentarios  do  PNCOCA  nos  establecementos  pertencentes  aos  seguintes
sectores e fases:


Definicións


* “Parasito visible”: parasito ou grupo de parasitos que teñen unha dimensión, cor ou textura que
permiten dis2nguilo claramente dos tecidos do peixe.


* “Claramente contaminado por parasitos”: parasito visible ao exame non destru2vo.


Sobre esta definición, a Comisión Europea informou textualmente: 


1.  Se  tras  a  evisceración,  obsérvanse  parasitos  na  cavidade  abdominal,  Ggado,  huevas  ou
lechazas, os produtos da pesca poden ser des2nados ao consumo humano se o responsable da
empresa toma todas as medidas necesarias para que os parasitos visibles sexan eliminados;


2. Se ao realizar a inspección visual do músculo, tras o fileteado, o responsable da empresa
detecta algúns parasitos visibles, ten a obriga de eliminalos para evitar que se comercialicen
produtos da pesca claramente contaminados con parasitos;


3. As partes dos produtos da pesca que non presenten parasitos visibles poden ser des2nadas
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CATEGORÍA


SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


01 BUQUE FACTORÍA X


12 LONXA OU MERCADO DE POXAS X


13 MERCADO MAIORISTA DE PRODUTOS DA PESCA X


15 PRODUTOS DA PESCA FRESCOS X X


01 X X X


02 COMIDAS PREPARADAS PARA COLECTIVIDADES. X X X


04 COMIDAS PREPARADAS X X X


06 PRODUTOS TRANSFORMADOS A BASE  DE PESCADO X


03 MERCADO MAIORISTA DE DOUS OU MÁIS SECTORES X


04 X


2. Peixes, moluscos bivalvos e 
derivados
(Clave 12)


11. Comidas  preparadas e 
cociñas  centra is 


(Clave 26)


COMIDAS PREPARADAS PARA SUBMINISTRACIÓN EN 
MEDIOS DE TRANSPORTE


19. Establecemento 
polivalente 


(Clave 40)
REENVASADOR DE PRODUTOS DE ORIXE ANIMAL DE DÚAS 
OU MÁIS SECTORES


SECTOR CF  NOME CF


9913 PEIXERÍA


9802 R.C CON COMEDOR INDEPENDENTE


9803 RESTAURACIÓN SOCIAL


2. Peixes, moluscos  bivalvos e derivados
(Clave 12)


11. Comidas  preparadas e cociñas centrais 
(Clave 26)
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ao consumo  humano,  tamén  se  proveñen  de peixes  que 2ñan  algunhas partes  claramente


contaminadas con parasitos, unha vez que foran limpadas e os parasitos eliminados;


4. A interpretación da frase “claramente contaminados” non se refire ao número de parásitos


senón ao feito de que a contaminación sexa evidente e clara. Iso significa que os produtos da


pesca  onde  a  presencia  de  parasitos,  independentemente  do  número,  sexa  evidente,  non


poderán ser comercializados.


* «lote», segundo o Regulamento 2406/1996: cierta can�dad de productos, de una misma especie,


que hayan sido objeto del mismo tratamiento y que puedan proceder de la misma zona de pesca y


del mismo buque; asimismo tendo en conta o apartado 6 do ar2go 14 do Regulamento 178/2002


que di  que:  “Cuando un alimento que no sea seguro pertenezca a un lote o a una remesa de


alimentos de la misma clase o descripción, se presupondrá que todos los alimentos contenidos en


ese lote o esa remesa tampoco son seguros, salvo que una evaluación detallada demuestre que no


hay pruebas de que el resto del lote o de la remesa no es seguro “.


Inspección visual e análise


Para  verificar  a  eficacia  dos  procedementos  de  xes2ón  deste  perigo,  realizaranse  inspeccións


visuais conforme os seguintes criterios:


1. Ac�vidades de control oficial en lonxas(ata a primeira venta)


Verificación do procedemento documentado de xes2ón do perigo de parásitos antes da primeira 


venta.


2. Inspección visual e análises non destru�vo noutras industrias da clave 12


Para detección de parasitos en peixe fresco eviscerado establécese como criterio de nº de mostras 


a tomar: 


Tamaño da 
par�da


1-10 Caixas ou ata


150 kg de peixe da


mesma especie


10-50 Caixas/entre


150 e 750 kg. de peixe


da mesma especie


50-100 Caixas/entre  750


e 1500 kg. de peixe da


mesma especie


+ de 100 Caixas/ máis de


1500 kg. de peixe da


mesma especie


Unidade de 


mostra


1 peixe por par2da  


elixido ao azar


Entre 1 e 5 peixes por 


par2da  elixidos ao 


azar


Entre 5  e 10 peixes por 


par2da elixidos ao azar


Mínimo 10 peixes por 


par2da elixidos ao azar


Ao longo do semestre verificaranse todas as especies descargadas na lonxa e todos os operadores


comerciais que operan nesa lonxa. 


No caso de dispor de huevas e/ou lechazas, comprobaranse todos os lotes dispoñibles.


A-13T-01-01 Edición 10 (03/06/2016) 19 de 28







Edificio Administrativo San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 881542930 - Fax: 881542970
www.sergas.es


3. Inspección visual e análises non destru�vo en establecementos da fase M


Non  se  establece  un  número  mínimo  de  unidades  a  inspeccionar,  senón  que  estas  serán


establecidas  a  criterio  do  persoal  inspector,  segundo  as  especies  postas  a  disposición  do


consumidor no establecemento.


Nos establecementos da clave 12 co  código funcional  9913(Peixerías)  a  verificación realizarase


sobre o peixe que merque o cliente.


Des�no do produto:


No caso de detectarse na verificación peixes claramente contaminados por parásitos, o operador


comercial aplicará as medidas correctoras que figuren nos seus procedementos entre as que se


relacionan:


Des�no do produto


Para peixe enteiro ou filetes ou rodaxas para consumo en cru deberá achegar en todos os casos documento 


sobre control ou tratamento aplicado do responsable. 


Lote claramente contaminado por 


parásitos


Limpeza dos produtos e novo control


Consumo humanoExpurgo e novo control


Inac2vación do parásito


Outros usos dis�ntos do consumo humano ou destrución


Información do Programa


A información para acadar os indicadores de cumprimento e medidas adoitadas de este programa,
obteranse da aplicación HERME. 


Para elo é necesario que cando se validen as actas de inspección, programadas ou non, realizadas


nos establecementos obxecto deste programa, se valide, a realización dunha actuación de 2po


inspección (2po 11 en Herme) no Programa P12, así como o resultado da mesma e as medidas


adoptadas en relación con incumprimentos neste programa.
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P13- CONTROL DE MICOTOXINAS E TOXINAS VEXETAIS INHERENTES EN ALIMENTOS


SECTOR 10. ALIMENTOS ESTIMULANTES, ESPECIES VEXETAIS PARA INFUSIÓNS E OS SEUS DERIVADOS.


MICOTOXINAS E TOXINAS VEXETAIS INHERENTES EN ALIMENTOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


A campaña de recollida de mostras desenvolverase ao longo do ano. O número de mostras amósa-
se na táboa anexa.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Café tostado en grao ou moído e Café soluble (café instantáneo)


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3 .c- Tipo e can�dade de mostra


Prospec2va aleatoria .


Cada unidade de mostra constará, polo menos, de 500 gr. de produto.


4.- Parámetros a inves�gar


Ocratoxina A


Produtos alimen2cios Con2dos máximos (μg/kg)


2.2.4 Café tostado en grao e café tostado moido, excluído o café 


soluble 
5


2.2.5 Café soluble (café instantáneo) 10


Criterios establecidos no Regulamento 1881/2006, do 19 de decembro de 2006, polo que se fixa o 


con2do máximo de determinados contaminantes nos produtos alimen2cios e as súas modifica-


cións posteriores
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01 Café X X X


10. Alimentos es2mulantes, 
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P14- CONTROL DE BIOTOXINAS MARIÑAS EN PRODUTOS ALIMENTICIOS


SECTOR 2. PEIXES, MOLUSCOS BIVALVOS E DERIVADOS. BIOTOXINAS MARIÑAS EN PRODUTOS 
ALIMENTICIOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Laboratorio de des�no


Ins2tuto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) 


3.- Frecuencia de mostraxe


Depuradoras e cocedoiros: Tomaranse as mostras indicadas na táboa anexa ao longo do ano (míni-
mo unha mostra anual).


4.- Produtos obxecto da mostraxe


4. a- Natureza da mostra


- Molusco bivalvo vivo
- Molusco bivalvo cocido
- Conservas de moluscos


4. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


4. c- Tipo e can�dade de mostra


Regulamentaria aleatoria


Recolleranse tres exemplares por mostra, cada exemplar cons2tuído por unha sola unidade de 
mostra de molusco con indicación na acta de recollida de mostras del Nº/s de documento/s de re-
xistro dos que procede o produto.


Moluscos bivalvos vivos:


• 2 Kg. de mexillón ou molusco branco para analí2cas de TOXINAS LIPOFÍLICAS e PSP. Se a 
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08 Depuradoras de moluscos bivalvos X


09 Centros de expedición de moluscos bivalvos X


17 Conservas X


22 Cocedoiros de moluscos bivalvos X


2. Peixes, moluscos 
bivalvos e derivados


(Clave 12)
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maiores se fai ASP será necesario recoller 2,5 Kg. de molusco.


• Unhas 12 unidades aproximadamente, dependendo do tamaño, para ostra no caso de facer


análises de TOXINAS LIPOFÍLICAS e PSP. Se ademais se fai ASP, necesitaranse 18 unidades de
molusco aproximadamente.


• Para a vieira serán recollidas 18 unidades de molusco para analí2cas de TOXINAS LIPOFÍLI-
CAS, PSP e ASP.


• Navalla: 1,5 Kg


Moluscos cocidos:


• 400 g de molusco cocido para determinar TOXINAS LIPOFÍLICAS, PSP e ASP
• 250 g para determinar só lipoGlicas 


Conservas de moluscos:


• 150 g de molusco (peso escorrido)


5.- Parámetros a inves�gar


Criterios de seguridade alimentaria:


Biotoxina Límites


PSP 800 µgr equiv.saxitoxina/Kg


ASP 20 mgr AD/Kg


LIPOFÍLICAS


DSP (AO/dinofisisTX) 160 µgr/Kg (equiv AO)


PectenoTX 160 µgr/Kg (equiv AO)


Azaspiracidos 160 µgr/Kg (equiv AZ)


Yesotoxinas 3,75 mg equiv YTX/Kg
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P15- CONTROL DE CONTAMINANTES ABIÓTICOS EN ALIMENTOS


SECTOR 2. PEIXES, MOLUSCOS BIVALVOS E DERIVADOS. CONTAMINANTES ABIÓTICOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


A campaña de recollida de mostras desenvolverase ao longo do ano. O número de mostras amósa-
se na táboa anexa.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Peixe, moluscos e crustáceos frescos, conxelados ou en conserva ou semiconserva das especies re-


lacionadas no Regulamento 1881/2006 polo que se fixa o con2do máximo de determinados conta-
minantes nos produtos alimen2cios.


Terán preferencia na mostraxe as especies implicadas en redes de alerta por metais pesados.


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3.c- Tipo e can�dade de mostra


Nas mostras tomadas para a determinación de Hg serán regulamentarias aleatorias


Seguiranse os procedementos descritos no Regulamento 333/2007, do 28 de marzo de 2007, polo 


que se establecen os métodos de mostraxe e análise para o control oficial dos niveis de Pb, Cd, Hg e


Sn inorgánico, modificado polo Regulamento 836/2011, do 19 de agosto de 2011.


3. d- Condicións de recollida


As recollidas no PX-14-01
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15 Produtos da pesca frescos (incluídos crustáceos) X X


16 Produtos da pesca conxelados (incluídos crustáceos) X X


17 Conservas X X


18 Semiconservas X X


28 Produtos transformados X X


98 En conxelación X


2. Peixes, moluscos 
bivalvos e 


derivados(Clave 12)
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4.- Parámetros 


Criterios establecidos no Regulamento (CE) N.º 1881/2006 da Comisión, do 19 de decembro de 


2006, polo que se fixa o con2do máximo de determinados contaminantes nos produtos alimen2-


cios e as súas modificacións posteriores
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Contaminantes abió2cos. 


Metais pesados
Produtos alimen2cios


Con2dos máximos 


(mg/kg peso fresco)


Chumbo
Crustáceos 0,5


Moluscos bivalvos 1,5


Mercurio


Carne dos peixes recollidos no aparta-


do 3.3.1 do Rgto 1881/2006 
0,5


Carne dos peixes recollidos no aparta-


do 3.3.2 do Rgto 1881/2006
1


Cadmio
Cefalópodos (sen vísceras) 1


Crustáceos 0,5


Estano (inorgánico)
Alimentos enlatados diferentes de las 


bebidas
200
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SECTOR 6. CEREAIS E DERIVADOS. CONTAMINANTES ABIÓTICOS EN ALIMENTOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


3.- Frecuencia de mostraxe


A campaña de recollida de mostras desenvolverase ao longo do ano. O número de mostras amósa-
se na táboa anexa.


4.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Galletas, preferentemente se están des2nadas para alimentación infan2l


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3.c- Tipo e can�dade de mostra


Prospec2va aleatoria.


Cada unidade de mostra constará, polo menos, de 200 gr. de produto.


4.- Parámetros a inves�gar


Acrilamida


Non existe límite para a substancia analizar, soamente valores indica2vos establecidos na Recomendación 
da Comisión do 8 de novembro de 2013 rela2va á inves2gación dos niveis de acrilamida nos alimentos. 


Alimento
Valor indica2vo


[μg/kg]
Observacións


Galletas e barquillos 500 Galletas, Galletas salgadas (por exemplo, 
galletas salgadas de crema, galletas para o
aperi2vo), Pan crujiente (fermentado / 
ácimo), Obleas (por exemplo, para xea-
dos), Pan de xenxibre.
 


Galletas salgadas, excepto as de pata-
ca


500


Galletas e biscoitos para lactantes e 
nenos de curta idade


200
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6. Cereais e derivados


(Clave 20)







Edificio Administrativo San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 881542930 - Fax: 881542970
www.sergas.es


SECTOR 10. ALIMENTOS ESTIMULANTES, ESPECIES VEXETAIS PARA INFUSIÓNS E OS SEUS 
DERIVADOS. CONTAMINANTES ABIÓTICOS EN ALIMENTOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


A  campaña  de  recollida  de  mostras  desenvolverase  ao  longo  do  ano.  O  número  de  mostras
amósase na táboa anexa.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Cacao en grao a produtos derivados (incluíndo o chocolate e os seus derivados)


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3.c- Tipo e can�dade de mostra


Realizarase unha mostraxe prospec2va aleatoria


Cada unidade de mostra constará, polo menos, de 500 gr. de produto.


5.- Parámetros a inves�gar


Hidrocarburos aromá�cos policíclicos


Produtos alimen2cios
Con2dos máximos (μg/kg)


Benzo(a)pireno
Suma de benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, ben-


zo(b)fluoranteno y criseno


Grans de cacao e produtos de-


rivados
5,0 μg/kg de graxa 30,0 μg/kg de graxa a partir del 1.4.2015


Criterios establecidos no Regulamento 1881/2006, do 19 de decembro de 2006, polo que se fixa o


con2do  máximo  de  determinados  contaminantes  nos  produtos  alimen2cios  e  as  súas


modificacións posteriores.
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07 Cacao e derivados X X X


08 Chocolate e derivados X X X


10. Alimentos es2mulantes, 
especies vexetais para 


infusións e os seus 
derivados


(Clave 25)
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P16- CONTROL DE MATERIAIS EN CONTACTO COS ALIMENTOS


SECTOR 2. PEIXES, MOLUSCOS BIVALVOS E DERIVADOS. MATERIAIS EN CONTACTO COS ALIMENTOS


1.- Establecementos que serán obxecto de mostraxe


2.- Frecuencia de mostraxe


A campaña de recollida de mostras desenvolverase ao longo do ano. O número de mostras 
amósase na táboa anexa.


3.- Produtos obxecto da mostraxe


3. a- Natureza da mostra


Conservas de peixe e/ou moluscos en escabeche.


3. b- Condicións de mostraxe


As recollidas no PX-14-01


3.c- Tipo e can�dade de mostra


Realizarase unha mostraxe prospec2va aleatoria


Cada unidade de mostra constará dun envase da conserva obxecto da mostraxe 


5.- Parámetros a inves�gar


BISFENOL A, FTALATOS, BADGE E BFDGE
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SECTOR ACTIV  NOME ACTIVIDADE 1 2 3 4 6


17 Conservas X X
2. Peixes, moluscos bivalvos e derivados 


(Clave 12)
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1. INTRODUCIÓN: XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA 


O Regulamento 178/2002, polo que se establecen os principios e os requisitos xerais da 
lexislación alimentaria, créase a EFSA e fíxanse   procedementos relativos á seguridade 
alimentaria, ten como obxectivo fundamental establecer a base para asegurar un nivel elevado 
de protección da saúde das persoas e dos intereses dos consumidores. Para iso instaura 
procedementos eficientes nos que basear a toma de decisións en cuestións referentes á 
seguridade dos alimentos e os pensos e establece unha serie de principios xerais e 
responsabilidades comúns. Así, o artigo 17 do mencionado Regulamento establece as distintas 
responsabilidades no ámbito da seguridade alimentaria que, no que se refire aos Estados 
membros, deberán velar polo cumprimento da lexislación alimentaria e controlarán e verificarán 
que os explotadores de empresas alimentarias e de pensos cumpren cos  requisitos pertinentes 
da lexislación en todas as etapas da produción, transformación e distribución. Para cumprir con 
esta obrigación, os Estados membros manterán, entre outras actividades, un sistema de 
controis oficiais que cubra todas as etapas mencionadas anteriormente. 


Neste sentido, o Regulamento (CE) 882/2004, sobre os controis oficiais efectuados para 
garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a 
normativa sobre saúde animal e benestar dos animais, establece o marco harmonizado 
comunitario de normas xerais para a organización dos controis oficiais, que deben 
implementarse de forma programada e integrarse nun único Plan Nacional de control único, 
integrado e plurianual que, á súa vez, compóñase de distintos programas  de control aplicados 
aos diferentes sectores, entre os que se atopa o sector da alimentación animal. 


Desta forma, tras a entrada en vigor do Regulamento 882/2004, e en cumprimento desta 
norma, en España elaborouse o primeiro “Plan Nacional de control da cadea alimentaria” cunha 
vixencia desde o 1 de Xaneiro de 2007 ata o final de 2010 e, posteriormente o PNCOCA para o 
período 2011-2015, cuxa execución finaliza ao cabo do ano 2015. 


Unha vez finalizado o período de 5 anos para o que se estableceu o Plan Nacional, procédese 
a estender o devandito programa para o período 2016-2020 actualizado e modificado tendo en 
conta a experiencia adquirida cos 5 anos de execución do Plan pero mantendo o enfoque e as 
bases que lle deron orixe. 


Na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco das competencias do Servizo de Seguridade 
Alimentaria nas Producións Gandeiras (SERSEGAL) está o rexistro / autorización e a 
supervisión dos establecementos e operadores do sector dos pensos, incluídas as empresas 
dedicadas a transportalos. 


Como consecuencia do anteriormente exposto, e para acadar os obxectivos establecidos no 
PNCOCA para este período 2016-2020, compre facer unha adaptación dos procedementos de 
control e autorización, así como a adaptación ao Plan Nacional de Control do Magrama. 
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2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA: COMUNITARIA, NACIONAL E AUTONÓMICA 
 


1. LEXISLACIÓN MARCO: 
a. Regulamento (CE) Nº 178/2002 do 28 de xaneiro, polo que se establecen os principios e 


os requisitos xerais da lexislación alimentaria, créase a Autoridade Europea de 
Seguridade Alimentaria e fíxanse procedementos relativos á seguridade alimentaria. 


b. Regulamento (CE) Nº 882/2004 do 29 de abril sobre os controis oficiais efectuados para 
garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos 
e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais. 


c. Regulamento (CE) 183/2005 do 12 de xaneiro polo que se fixan requisitos en materia 
de hixiene dos pensos 


d. Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal. 
e. Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición. 


 
2. PENSOS E MATERIAS PRIMAS: 


a. Regulamento (CE) Nº 767/2009 do 13 de Xullo, sobre a comercialización e a utilización 
dos pensos 


b. Real decreto 1002/2012, do 29 de xuño, polo que se establecen medidas de aplicación 
da normativa comunitaria en materia de comercialización e utilización de pensos e 
modifícase o Real decreto 1409/2009, do 4 de setembro, polo que se regula a 
elaboración, comercialización, uso e control dos pensos medicamentosos. 


c. Regulamento (UE) 68/2013, do 16 de xaneiro relativo ao catálogo de materias primas 
para pensos. 


 
3. SUSTANCIAS E PRODUTOS QUE REQUIREN AUTORIZACIÓN: 


a. Pensos medicamentosos: 
o Lei 29/2006, do 26 de xullo, de garantías e uso racional do medicamento e 


produtos sanitarios (derroga a lei 25/1990, do 20 de decembro, do Medicamento). 
o Real decreto 1246/2008, do 18 de Xullo, polo que se regula o procedemento de 


autorización, rexistro e farmacovigilancia dos medicamentos veterinarios fabricados 
industrialmente. 


o Real decreto 109/1995, do 27 de xaneiro, sobre medicamentos  veterinarios. 
o Real decreto 1409/2009, do 4 de Setembro,  por   o que se regula  a 


elaboración, comercialización, uso e control dos pensos medicamentosos. 


o Real decreto 1002/2012, do 29 de xuño, polo que se establecen  medidas de 
aplicación da normativa comunitaria en materia de comercialización e utilización de 
pensos e modifícase o Real decreto 1409/2009, do 4 de setembro, polo que se 
regula a elaboración, comercialización, uso e control dos pensos medicamentosos.
  


b. Aditivos: 
o Regulamento 1831/2003 do 22 de setembro sobre aditivos na alimentación animal. 
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c. Proteínas animais elaboradas: 
o Real decreto 3454/2000, do 22 de decembro, polo que se establece e  regula o Plan 


Integral Coordinado de vixilancia e control das encefalopatías esponxiformes 
transmisibles dos animais. 


o Regulamento (CE) nº 999/2001, do 22 de maio, polo que se establecen disposicións 
para a prevención, o control e a erradicación de determinadas encefalopatías 
esponxiformes transmisibles. 


o Regulamento (CE) nº 1069/2009, do 21 de Outubro, polo que se establecen as 
normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non 
destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) non 
1774/2002 


o Regulamento (UE) 142/2011 do 25 de febreiro polo que se establecen as 
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) Nº 1069/2009. 


o Real decreto 1528/2012 do 8 de novembro polo que se establecen as normas 
aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao 
consumo humano. 


o Regulamento (UE) 56/2013 do 16 de xaneiro que modifica os anexos I e IV do 
Regulamento (CE) nº 999/2001  


o Real decreto 476/2014, do 13 de xuño, polo que se regula o rexistro nacional de 
movementos de subprodutos animais e os produtos derivados non destinados a 
consumo humano. 


o Real decreto 578/2014, do 4 de xullo, polo que se ditan disposicións para a 
aplicación en España da normativa da Unión Europea relativa á alimentación de 
animais de produción con determinados pensos de orixe animal. 
 


d. Pensos destinados a obxectivos de nutrición específicos (dietéticos): 
o Directiva 2008/38/CE do 5 de marzo pola que se establece unha  lista de usos 


previstos dos alimentos para animais destinados a obxectivos de nutrición 
específicos. E as súas modificacións 


 
e. Organismos modificados xeneticamente: 
o Regulamento (CE) nº 1829/2003, do 22 de setembro, sobre alimentos e pensos 


modificados xeneticamente 
o Regulamento (CE) n1º 1830/2003, de 22 de setembro, relativo á rastrexabilidade e á 


etiquetaxe de organismos modificados xeneticamente e á rastrexabilidade dos 
alimentos e pensos producidos a partir destes, e polo que se modifica a directiva  
2001/18/CE. 


o Regulamento (CE) nº 65/2004, da Comisión, do 14 de xaneiro, polo que se establece 
un sistema de creación e asignación de identificadores únicos de organismos 
modificados xeneticamente. 


o Recomendación da Comisión do 4 de outubro de 2004 relativa ás directrices técnicas 
de mostraxe e detección de organismos modificados xeneticamente e de material 
producido a partir de organismos modificados xeneticamente, como produtos ou 







 
 


PROGRAMA  DE CONTROL 
OFICIAL DE ALIMENTACIÓN 


ANIMAL 
2016-2020 


PXC/SGA/ALI-02 


Páxina 6 de 39 


Rev. 0.0 


 
 


 
 
 


incorporados a produtos, no marco do Regulamento (CE) non 1830/2003 (Texto 
pertinente a efectos do EEE) (2004/787/CE) 


o Regulamento (UE) Nº 619/2011 do 24 de xuño, polo que se establecen os métodos 
de mostraxe e análise para o control oficial dos pensos e da presenza neles de 
material modificado xeneticamente cuxo procedemento de autorización estea 
pendente ou cuxa autorización caducase . 


 
4. SUSTANCIAS E PRODUTOS PROHIBIDOS: 


a. Real decreto 1749/1998, por lle que se establecen as medidas de control aplicables a 
determinadas sustancias e os seus residuos nos animais vivos e os seus produtos. 


b. Real decreto 2178/2004 polo que se prohibe utilizar determinadas sustancias de efecto 
hormonal e tirostático e sustancias beta-agonistas de uso na cría de gando, e as súas 
modificacións. 


c. Directiva 2002/32/CE, de 7 de maio, sobre substancias indesexables na alimentación 
animal, e as súas modificacións. 


d. Real decreto 465/2003, do 25 de abril, sobre sustancias indesexables (transposición da 
Directiva 32/2002), e as súas modificacións. 


e. Regulamento (CE) nº 124/2009, do 10 de febreiro, (modificado por Regulamento 
610/2012) que establece os contidos máximos de coccidiostáticos e histomonostáticos 
presentes nos alimentos como resultado da transferencia inevitable destas sustancias 
nos pensos aos que non están destinadas. 


f. Directiva 2009/8/CE, do 10 de Febreiro, que modifica o Anexo I da Directiva 2002/32/CE 
do Parlamento europeo e do Consello polo que respecta aos contidos máximos de 
coccidiostáticos e histomonostáticos presentes, como resultado dunha transferencia 
inevitable, nos pensos aos  que non están destinadas ditas sustancias. 


g. Orde PRE/296/2011, do 14 de febreiro, pola que se modifica o Anexo do Real decreto 
465/2003, do 25 de abril, sobre as sustancias indesexables na alimentación animal. 


h. Regulamento (UE) Nº 225/2012 do 15 de Marzo, (modificado por Regulamento 
2015/1905) polo que se modifica o anexo II do Regulamento (CE) nº 183/2005 no que 
incumbe á autorización dos establecementos que comercializan para uso como pensos 
produtos derivados de aceites vexetais e graxas mesturadas e no referente aos 
requisitos específicos da produción, almacenamento, transporte e detección de dioxinas 
en aceites, graxas e os seus produtos derivados. 


i. Regulamento (UE) Nº 277/2012 do 28 de Marzo polo que se modifican os anexos I e II da 
Directiva 2002/32/CE do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos contidos 
máximos e os límites de intervención respecto das dioxinas e os policlorobifenilos. 


j. Regulamento (UE) 1275/2013, do 6 de decembro, polo que se modifica o anexo I da 
Directiva 2002/32/CE no que respecta aos niveis máximos de arsénico, cadmio, 
chumbo, nitritos, esencia volátil de mostaza e impurezas botánicas prexudiciais. 


k. Regulamento 574/2011 de 16 de xuño, polo que se modifica o anexo I da Directiva 
2002/32/CE  respecto aos contidos máximos de nitritos, melamina e Ambrosia spp., e á 
transferencia de determinados coccidiostáticos e histomonóstatos, e pola que se 
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consolidan os seus anexos I e II. 
l.  Regulamento 2015/186 de 6 de febreiro, polo que se modifica o anexo I da Directiva 


2002/32/CE no que respecta aos niveis máximos de arsénico, flúor, chumbo, mercurio, 
endosulfán e semillas de Ambrosia 
 


5. REXISTRO DE ESTABLECEMENTOS / INTERMEDIARIOS: 
a. Real decreto 1144/2006, do 6 de outubro, polo que se regulan as condicións de 


aplicación da normativa comunitaria en materia de hixiene dos pensos. 
b. Real decreto 821/2008, do 16 de maio, polo que se regulan as condicións de 


aplicación da normativa comunitaria en materia de hixiene dos pensos e establécese 
o rexistro xeral de establecementos no sector da alimentación animal. 


c. Real decreto 608/1999, do 16 de abril, polo que se establecen as condicións de 
autorización e rexistro para a importación de determinados produtos do sector da 
alimentación animal, procedente de países terceiros, e polo que se modifica o Real 
decreto 1191/1998 


6. CONTROIS NA ALIMENTACIÓN ANIMAL: 
a. Regulamento (CE) Nº 882/2004 do 29 de abril sobre os controis oficiais efectuados 


para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e 
alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais. 


b. Real decreto 731/2007, polo que se modifican determinadas disposicións para a súa 
adaptación á normativa comunitaria sobre pensos, alimentos e sanidade dos 
animais. 


7. MÉTODOS OFICIAIS DE ANÁLISES E TOMA DE MOSTRAS.  
a. Regulamento (CE) nº 152/2009, do 27 de Xaneiro, polo que se establecen os 
métodos de mostraxe e análise para o control oficial dos pensos. 
b. Regulamento (UE) Nº 619/2011 do 24 de xuño polo  que se establecen os métodos 


de mostraxe e análise para o control oficial dos pensos e da presenza neles de 
material modificado xeneticamente cuxo procedemento de autorización estea 
pendente ou cuxa autorización caducase . 


8. REDE DE ALERTA.  


a. Real decreto 1471/2008, do 5 de Setembro, polo que se establece e regula a rede 
de alerta para pensos. 


b. Regulamento (UE) 16/2011, do 10 de Xaneiro, polo que  se establecen medidas de 
execución do Sistema de Alerta Rápida para os Produtos Alimenticios e os 
Alimentos para Animais. 


9. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS: 
a. Real decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as infraccións e 


sancións en materia de defensa do consumidor e da produción agroalimentaria. 
b. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e 


do Procedemento Administrativo Común. 
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c. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administración Públicas. 


d. Lei 8/2003 do 24 de abril de sanidade animal. 
e. Lei 9/2003, do 25 de abril, pola que se establece o réxime xurídico da utilización 


confinada, liberación voluntaria e comercialización de OMX 
f. Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición. 
g. Real decreto 178/2004, do 30 de xaneiro  por   o que se aproba  o Regulamento 


xeneral para o desenvolvemento e execución de   a Lei 9/2003, do 25 de abril,  
pola que se establece o réxime xurídico da utilización confinada, liberación voluntaria 
e comercialización de organismos modificados xeneticamente. 


h. Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de 
procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. 


i. Lei 22/2011, do 28 de xullo, de Residuos e chans contaminados. 
j. Lei 50/1998, do 30 de decembro, de Medidas fiscais, administrativas e da orde 


social. 
k. Lei 20/2013 do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado (artic. 21.3) 


10. NORMATIVA AUTONÓMICA 


a.  Lei 2/2005 do 18 de febreiro, da Xunta de Galicia, de promoción e defensa da 
calidade alimentaria galega 


b. Decreto 63/2012, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de 
comercialización e uso dos medicamentos veterinarios na Comunidade Autónoma 
de Galicia.  


c. Decreto 139/2014, de 23 de outubro, polo que se crea e regula a Mesa de 
Coordinación do Control da Cadea Alimentaria. 


 
3. OBXECTIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL 


O obxectivo principal que se persegue coa implantación do programa de control de 
alimentación animal é asegurar que os pensos, como primeiro elo da produción de alimentos de 
orixe animal, cumpren cos requisitos xerais de inocuidade e seguridade establecidos no artigo 
15 do Regulamento 178/2002.  


Outro obxectivo do devandito programa  é comprobar que se cumpren todas aquelas 
disposicións relativas á comercialización e utilización dos pensos, incluíndo o control da 
etiquetaxe dos pensos e outras modalidades de información ao consumidor, co fin de garantir 
un alto nivel de seguridade dos pensos e, en consecuencia, un alto nivel de protección da 
saúde pública, así como facilitar unha información adecuada aos usuarios e consumidores. 


Para conseguir estes obxectivos xerais, a través de este documento marco, establécense un 
mínimo de frecuencia de inspeccións e de toma de mostras, baseándose no principio de 
análise  de perigos e avaliación do risco e de acordo cuns criterios obxectivos e comúns, para 
comprobar que a lexislación en materia de alimentación animal aplícase de forma harmónica en 
todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Este programa incardínase a nivel nacional no “Programa de  Control Oficial en Alimentación 
Animal para el período 20l6-2020”, que se compón da suma dos programas das Comunidades 
Autónomas. 


 


 


4. PUNTO DE CONTACTO NACIONAL DE ESPAÑA PARA O PROGRAMA DE CONTROL 


O Punto de contacto designado en España aos efectos deste Programa de Control é a SG de 
Medios de Produción Gandeiros. Área funcional de alimentación animal. 


4.1 Autoridades competentes nacionais e das Comunidades Autónomas 


Autoridade competente central. A Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios e, en 
particular, a Subdirección Xeral de Medios de Produción Gandeiros (SGMPG) é a responsable 
de   a coordinación do programa de control en alimentación animal, segundo o Real decreto 
1823/2011, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente. A coordinación coas autoridades competentes das 
Comunidades Autónomas para este programa de control realízase no seo da Comisión 
Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación Animal1 (CNCAA), sendo estas as 
que coordinan as actuacións no seu ámbito territorial. 


A Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios é o punto nacional de contacto do 
Sistema de Alerta Rápida para alimentos e pensos (RASFF) en pensos, e a Subdirección Xeral 
de Medios de Produción Gandeiros é a responsable, a nivel nacional, da coordinación da rede 
de alerta en alimentación animal. Ademais, participan como membros da rede de alerta 
nacional as autoridades competentes en materia de seguridade alimentaria das Comunidades 
Autónomas e das Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, responsables da xestión das  
comunicacións da rede de alerta no seu ámbito territorial, a AECOSAN, os Puntos de Entrada 
para as importacións de pensos de terceiros países e as asociacións máis representativas do 
sector da alimentación animal. 


Autoridade competente da Comunidade Autónoma de Galicia. Aos efectos deste Programa de 
control oficial: 


� O Servizo de Seguridade Alimentaria nas producións Gandeiras (SERSEGAL), da 
Subdirección Xeral de Gandería será a unidade encargada no ámbito territorial da nosa 
Comunidade Autónoma da: 


♦ elaboración, aprobación do programa de controis autonómico en base aos 
criterios básicos do programa nacional de controis, así como  


♦ da coordinación, seguimento, verificación e supervisión do cumprimento do 
devandito programa  


♦ da coordinación a nivel autonómico  da rede de alerta en alimentación animal. 
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� Os Servizos de Gandería das Xefaturas Territoriais da Consellería con competencia en 
Gandería:  


♦ execución e desenvolvemento do programa de controis autonómico aprobado 
polo SERSEGAL 


♦ da execución dos controis relacionadas coa rede de alerta de pensos 
♦ do desenvolvemento e execución das  medidas correctoras que consideren 


oportunas. 
A efectos da realización dos controis, as autoridades competentes prestaranse asistencia e 
colaboración mutua cando outra autoridade competente o solicite, e en especial ante casos de 
sospeita de incumprimento da lexislación vixente, tanto entre CCAA, como entre distintos 
organismos competentes das CCAA, como entre CCAA e administración xeral do Estado, para 
garantir unha adecuada coordinación. De maneira que, ao recibir unha petición motivada, a 
autoridade competente remitirá á autoridade peticionaria toda a información e os documentos 
que esta necesite para a realización das súas funcións. Ao efectos deste Programa de control 
Oficial, a Unidade designada para esta coordinación e a comunicación con outras autoridades 
competentes e coa Comisión Nacional é o Servizo de Seguridade Alimentaria nas Producións 
Gandeiras. 


Esta Unidade será tamén a encargada de  comunicar os resultados da aplicación do devandito  
programa de control oficial, tal e como se establece posteriormente no punto  7. 


 


4.2 Órganos de coordinación nacionais e autonómicos 


A coordinación do Programa Nacional de controis e dos resultados do mesmo con outras 
autoridades competentes, nacionais e comunitarias, e con organismos de terceiros países, 
correspóndelle á CNCAA.  


Na Comunidade Autónoma de Galicia a Unidade responsable da coordinación con outras 
Autoridades autonómicas e nacionais do Programa Autonómico de control oficial  é o Servizo 
de Seguridade Alimentaria nas Producións Gandeiras (SERSEGAL), 


O SERSEGAL comunicará,  en tempo e forma requiridos, a información solicitada pola 
Comisión Nacional e, en particular, remitirán, con carácter anual, a previsión de controis e 
mostras a realizar, o resultado dos controis realizados e o resto de documentos relativos ao 
control oficial que se acorden no seno da CNCAA. 


Dentro do ámbito autonómico, a Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria  será 
o organismo competente para a coordinación de todos os departamentos con 
responsabilidades no control oficial da alimentación animal . 
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5. SOPORTES PARA O PROGRAMA DE CONTROL.  
 
5.1  Recursos materiais, humanos e económicos  


RECURSOS LABORATORIAIS: 


No desenvolvemento de este programa e co obxecto da verificación do cumprimento da 
normativa de aplicación no que respecta ao cumprimento de determinados parámetros 
analíticos faise necesaria a designación de Laboratorios de control oficial ao respecto. 
Realizarase  mediante a PNT Designación de laboratorios que realizan control oficial no 
ámbito dos programas do SERSEGAL. 


SOPORTES INFORMÁTICOS: APLICACIÓNS 


− REXISTRO AUTONÓMICO DE ESTABLECEMENTOS DEPENDENTES DE 
EXPLOTADORES DE EMPRESAS DE PENSOS: aplicación informática de ámbito 
autonómico que permite rexistrar os diferentes operadores que traballan baixo o 
ámbito de aplicación do regulamento 183/2005. Esta aplicación recolle os datos 
básicos incluídos no Anexo I do Real decreto 821/2008  . O procedemento para levar 
a cabo este rexistro recóllese  no  Procedemento de Rexistro/ Autorización  de 
establecementos/ plantas e operadores de empresas de pensos, dispoñible na 
intranet. 


− REXISTRO XERAL DE ESTABLECEMENTOS NO  SECTOR DA ALIMENTACIÓN 
ANIMAL: aplicación informática de ámbito nacional (SILUM) no que se incluirán os  
datos básicos dos establecementos de que sexan titulares os explotadores de 
empresas de pensos cuxa actividade quede dentro do ámbito de aplicación del artigo 
2 do Regulamento 183/2005. Integrará, ao menos, os datos mencionados no anexo I 
obrantes nos rexistros xestionados polas autoridades competentes. 


− EXPEDIENTES SANCIONADORES: aplicación informática que permite o 
seguimento do estado de aqueles expedientes nos que se inicia o procedemento 
sancionador, así como o acceso á documentación correspondente 


− SISTEMA INTEGRADO: Aplicación informática onde se gravan as actas de 
inspección e que ademais, permite rexistrar os operadores que operan no sector dos 
pensos no ámbito do control oficial do presente programa 


− REDE: o Programa de control oficial , os Procedementos Normalizados de Traballo, 
os protocolos de inspección, a lexislación de aplicación e demais documentación 
relacionada será posta dende o SERSEGAL a disposición dos servizos de 
inspección en intranet,  no seguinte enlace: 


http://rede.agri.local/intranet/DocumentosGanderiaDetalle.do?cod_documento=44&d
escricion=ALIMENTACI%26Oacute%3BN+ANIMAL  
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SOPORTES INFORMÁTICOS: BASES DE DATOS 


Debido á necesidade de dispoñer de ferramentas que permitan coñecer con detalle os 
resultados das actividades de control oficial  recollidos neste programa e desenvolvidos polos 
Servizos Provinciais e polo SERSEGAL así como á demais información xerada créanse 4 
bases de datos para a recompilación desta información (elaborarase unha de cada  por cada 
exercicio do quinquenio): 


� O Excel RECOPILACIÓN DATOS INSPECCIÓNS1 a cubrir a medida que se realicen 
as mesmas polos Servizos Provinciais segundo o establecido na PNT Procedemento 
para levar a cabo as inspeccións de plantas / establecementos/ operadores no marco 
do programa de control oficial en alimentación animal 


� O Excel “DATOS PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN” a cubrir ao fin de cada 
exercicio polos Servizos Provinciais segundo o establecido na PNT Procedemento 
para levar a cabo as inspeccións de plantas / establecementos/ operadores no marco 
do programa de control oficial en alimentación animal 


� O Access “ ALIMENTACIÓN TODA GALICIA_exercicio” a cubrir a medida que se 
realicen as mesmas polos Servizos Provinciais segundo o establecido na PNT 
Procedemento para levar a cabo as tomas de mostras  en  plantas  ou 
establecementos no marco do programa de control oficial SANDACH. 


� O Excel “ACCIÓNS DE MELLORA DO CONTROL OFICIAL_PENSOS” que deberá 
ser cuberto polo SERSEGAL a medida que estas accións se executen. 


 


5.2 Delegación de tarefas de control.  


Nin o MAGRAMA nin a nosa CCAA teñen delegadas tarefas de control en relación co 
programa oficial de controis en alimentación animal. 


 
5.3 Procedementos normalizados establecidos documentalmente. 


O Regulamento (CE) nº 882/2004 establece, no seu artigo 8, que os controis oficiais 
efectuados polas autoridades competentes levarán a cabo de acordo con procedementos 
documentados. Estes procedementos conterán información e instrucións para o persoal que 
realice os controis oficiais, e referiranse, entre outros aspectos, aos ámbitos comprendidos no 
capítulo II do Anexo II do mencionado Regulamento, a procedementos xurídicos para garantir 
o acceso do persoal das autoridades competentes aos locais e á documentación dos 
explotadores de pensos, a procedementos para verificar a eficacia dos controis oficiais que 
realizan, como ferramenta para garantir a eficacia e adecuación dos controis oficiais, e tamén 
a procedementos para asegurarse de que se adoptan medidas correctoras cando é preciso. 


                                                 
1 Esta base de datos substitúe ao apartado correspondente de alimentación animal  do Access  usado 
ate o de agora no anterior programa “Base de datos expedientes sancionadores SERSEGAL” 







 
 


PROGRAMA  DE CONTROL 
OFICIAL DE ALIMENTACIÓN 


ANIMAL 
2016-2020 


PXC/SGA/ALI-02 


Páxina 13 de 39 


Rev. 0.0 


 
 


 
 
 


Os procedementos documentados teñen como obxectivo fundamental facilitar a actividade 
inspectora á vez que serven para harmonizar as actividades de control por parte dos 
inspectores das autoridades competentes.  


Así, Para o desenvolvemento do presente programa utilizaranse: 


− procedementos documentados propios  elaborados polo SERSEGAL 
− aqueles elaborados pola CNCAA en cumprimento do apartado 2f do artigo 9 do Real 


decreto 1144/2006, polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa 
comunitaria en materia de hixiene dos pensos. O índice de procedementos aprobados 
no seo da CNCAA estará dispoñible en SILUM de xeito que o técnico responsable do 
SERSEGAL será o encargado de ter actualizada  para os inspectores os documentos 
en cuestión,  cando se adopte ou se modifique un procedemento de traballo. 


Dende o SERSEGAL porase  a disposición dos Departamentos correspondentes a través da 
intranet  esta documentación, consistente en procedementos normalizados de traballo 
(PNTs), que se describen ao longo do presente Programa de Control e nos protocolos de 
inspección, que se describen na PNT correspondente.  


En calquera caso, estes documentos concíbense como unha ferramenta dinámica que facilite 
os controis oficiais e suxeita, por tanto, a revisión en calquera momento en función da evolución  
do coñecemento científico, das modificacións de   a lexislación comunitaria ou nacional, dos 
cambios que se produzan na estrutura, xestión ou funcionamento das autoridades 
competentes, en función  dos  resultados dos controis oficiais do ano precedente,  das    
notificacións das RASFF ou das recomendacións da Oficina Alimentaria e Veterinaria (OAV). 


Co obxecto de levar de conta e realizar o seguimento pertinente dos procedementos 
elaborados, o técnico responsable  deste Programa no SERSEGAL gravará todas aquelas 
accións substanciais levadas  dende esta Unidade para asegurar o funcionamento efectivo dos 
servizos de control oficial no ámbito do Programa de Control en alimentación animal na  base 
de datos ACCIÓNS DE MELLORA DO CONTROL OFICIAL_PENSOS_ exercicio que se 
ubicará nas carpetas compartidas. 


Existen outros procedementos documentados, importantes para dar resposta a determinados 
requisitos normativos e que quedan fora do programa como por exemplo os correspondentes 
ás alertas no marco da RASFF, pero de gran importancia nas actuacións non programadas que 
se realizan con frecuencia polos servizos de inspección ou Servizos provinciais. Os 
documentos para estas actividades non programadas que estean relacionados cos 
establecementos, plantas ou explotadores obxecto deste programa de control oficial,  poranse a 
disposición dos inspectores destinatarios a través da intranet ou das carpetas compartidas. 


5.4 Plans de emerxencia 
Se derivado dos achados no marco deste Programa de Control  ou fora de el, no caso de que 
se produzan circunstancias que supoñan un risco alto para a saúde das persoas, animais ou 
medioambiente, e non poidan ser xestionadas a través dos medios habituais dos  que dispón a 
rede de alerta de pensos aprobado no seno da CNCAA,  prevese a aplicación dun  programa 
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de emerxencia operativo no que se incluirá as medidas para adoptar, as autoridades que han 
de intervir, as súas competencias e responsabilidades e a canle da información. 


As actuacións no contexto deste  Plan de emerxencia quedan descritas na PNT  Plan de 
emerxencia ante riscos na seguridade alimentaria nas producións gandeiras. 


5.5 Formación do persoal 
A formación do persoal implicado no desenvolvemento dos programas de control é un punto 
esencial para o desenvolvemento dos controis oficiais; por este motivo, a formación  levarase a 
cabo mediante a incorporación do persoal do SERSERGAL así como nos casos convenientes, 
o pertencente aos Servizos de Gandería dos Departamentos Territoriais da Consellería do 
Medio Rural ás accións formativas propostas polo Magrama para actualizar coñecementos da 
lexislación relacionada co programa de control, referentes ás aplicacións informáticas utilizadas 
para a súa xestión así como as relativas ao desenvolvemento da actividade de inspección. 


No caso concreto dos “Better Training” dende o Magrama se informará  a todos os 
organismos territoriais sobre os cursos postos en marcha a través da iniciativa da Comisión 
Europea Better Training for Safer Food que permite aos participantes estar ao día tanto no 
que se refire á normativa, documentación e procedementos de traballo aplicables ou de 
posible aplicación ao seu traballo diario, sendo doutra banda  un punto de información, 
coñecemento e intercambio de experiencias con participantes doutros  EEMM que 
desenvolven actividades comúns. Os interesados na participación nestes cursos de formación 
solicítano a través do SERSEGAL  ao persoal encargado da área de alimentación animal, que 
avaliará as solicitudes conforme a procedemento co fin de seleccionar os posibles asistentes.  


Asemade,  dende o SERSEGAL, segundo as necesitades detectadas para cada exercicio, 
desenvolverá, de ser preciso, un Programa de formación específico para o persoal inspector 
encargado da execución das tarefas relacionadas con este Programa de control oficial. 


 


6. DESCRICIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL.  


 
6.1 Planificación dos controis oficiais:  Priorización dos controis. Categorización do 
risco. 
Para a realización da análise do risco dos establecementos que interveñen na cadea de 
produción de pensos e que estarán dentro do ámbito de aplicación deste programa, tal e 
como se indicará en puntos posteriores, tivéronse  en conta os seguintes criterios: 


- Incidencia sobre a saúde dos animais e sobre a saúde pública e gravidade dos efectos. 
- Novas evidencias científicas que modifiquen a avaliación do risco preexistente. 
- Potencial de difusión/transmisión e dificultade de eliminación ou redución do factor de 


perigo. 
- Percepción social. 
- Esixencias da normativa, nacional ou comunitaria, como, por exemplo, as restricións 
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relativas á produción e o uso de produtos de orixe   animal. 
- Recomendacións da OAV en relación cos resultados das visitas de inspección.  
- Resultados da aplicación do programa de control dos anos precedentes. 
- Información procedente do sistema RASFF (Rede de alerta  rápida para pensos e 


alimentos) en materia de alimentación animal e as conclusións do informe anual da rede 
de alerta nacional. 
- Recomendacións derivadas das auditorías internas ou externas que levan a cabo en 


cumprimento do establecido no Regulamento nº (CE) 882/2004. 
- Outros criterios máis específicos dependentes do proceso produtivo, do procesado 


industrial, transformación ou elaboración e dependentes do penso fabricado. 
- Calquera outro que a CA considere oportuno. 


Para facilitar a categorización do risco que presentan os distintos establecementos que 
participan na cadea de produción de produtos destinados á alimentación dos animais, aos 
efectos de este Programa teranse  en conta:  


A. O tipo de actividade desenvolvida,  
B. As características do establecemento,  
C. O tipo de produto destinado a alimentación animal que elabora ou utiliza, ou  
D. O historial de incumprimentos do establecemento 
E. Criterios de risco aplicables aos establecementos que interveñen na cadea de 


produción de pensos. 


A continuación desenvólvense estes criterios . 


A.- Categorización do risco en función da actividade do establecemento. 


A efectos da categorización do risco poderanse considerar os seguintes tipos de 
establecementos, en función das actividades que desenvolvan: 


a) Establecementos que fabrican produtos destinados á alimentación animal  non  
autorizados na Unión  Europea  e destinados  á exportación. Estes establecementos  
consideraranse como os de máximo risco. 
b) Establecementos fabricantes de pensos medicamentosos (código PM). 
c) Establecementos fabricantes de aditivos, pensos compostos ou premesturas que 
teñen que cumprir o Anexo II do Regulamento 183/2005 e que necesitan autorización 
polo tipo de aditivo fabricado ou utilizado (Establecementos autorizados – código α). 
d) Establecementos autorizados, conforme ao Regulamento 225/2012, que realicen 
algunhas das actividades seguintes para comercializar produtos de uso en pensos.  


• Transformación de aceites vexetais crus fóra dos incluídos no ámbito de 
aplicación do Regulamento 852/2004 
• Fabricación oleoquímica de ácidos graxos 
• Fabricación de biodiesel.  
• Mestura de graxas.  


e) Establecementos autorizados para a utilización de fariña de peixe, fosfato dicálcico e 
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tricálcico, hemoderivados, proteínas animais transformadas (PATs) de non ruminantes, 
segundo o Anexo IV do Regulamento 999/2001. 
f) Establecementos fabricantes de aditivos, pensos compostos ou premesturas que 
teñen que cumprir o Anexo II e que non requiren autorización segundo o artigo 10 do 
Regulamento (CE) nº 183/2005 (Establecementos rexistrados). 
g) Explotacións que fabrican pensos compostos destinados a cubrir as necesidades 
dos seus animais e que teñen que cumprir co Anexo II do Regulamento 183/2005 
(código E). 
h) Plantas de transformación de categoría 3 que destinen a alimentación animal os 
subprodutos transformados (produtos derivados) (código F). 
i) Intermediarios, incluídos os importadores, de produtos destinados a alimentación 
animal (código I). Con todo, os intermediarios presentan un risco diferente en función do 
produto que comercializan. Así, de maior a menor risco clasifícanse da seguinte 
maneira: 


• Establecementos que comercializan produtos destinados á alimentación 
animal non autorizados na UE e destinados exclusivamente á exportación. 
• Establecementos que comercializan pensos medicamentosos (código PM). 
• Establecementos que comercializan aditivos ou premesturas e que requiren 
autorización polo tipo de aditivo utilizado (código α). 
• Establecementos que comercializan aditivos e/ou premesturas e que NON 
requiren autorización polo tipo de aditivo utilizado. 
• Establecementos que comercializan pensos compostos e/ou materias primas 
(incluídos os intermediarios de produtos derivados  destinados a alimentación 
animal, definidos no Regulamento 1069/2009). 
• Fábricas de alimentos para animais de compañía (código C). 
• Transportistas 
• Outros establecementos ou empresas (código F) 


Cando un establecemento dedíquese a varias actividades clasificarase naquela que 
sexa considerada de maior risco. 


B.- Categorización do risco en función das características do establecemento. 


Ademais da actividade que realice o establecemento que participa na cadea de 
produción de produtos destinados a alimentación animal, é importante prestar atención 
a determinadas características do establecemento que inflúen no seu categorización do 
risco: 


a) Fabricación, pero tamén almacenamento e comercialización, de pensos para 
diferentes especies na mesma instalación.: posibles perigos ligados ao uso de materias 
primas ou a aditivos non autorizados en todas as especies. 
Categorización do risco para este tipo de establecementos:  


• Establecementos que fabriquen ou comercialicen pensos para animais de 
compañía e para animais de abasto.  
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• Establecementos que fabriquen ou comercialicen pensos para animais de 
acuicultura e para outros animais de abasto.  
• Establecementos que fabriquen ou comercialicen pensos para rumiantes e para 
outras especies de animais de abasto.  


b) Fabricación, pero tamén almacenamento e comercialización, de pensos 
medicamentosos e non medicamentosos na mesma instalación. 
c) Tamaño do establecemento. O tamaño da instalación e a cantidade  de produto que 
fabrique, almacene ou comercialice, no caso dun fabricante de aditivos, premesturas ou 
de pensos compostos, pode condicionar os riscos que presenta o establecemento. Así, 
un problema nunha instalación de maior tamaño, sempre terá maior incidencia sobre a 
saúde dos animais e sobre a saúde pública. 
d) Antigüidade do establecemento. 
e) Estado da maquinaria, instalacións e equipo. 
f) Número de liñas de produción. Se o establecemento fabrica produtos con distintas 
características, como penso medicado e non medicado, e/ou pensos para diferentes 
especies e ten unha soa liña de produción, ou utiliza unha mesma liña de produción 
para fabricar estes produtos, a probabilidade de que a instalación teña problemas de 
contaminación cruzada increméntase exponencialmente. 
 


C.- Categorización do risco en función dos produtos fabricados, comercializados 
ou utilizados por parte dos operadores. 
No que se refire á categorización do risco en función dos produtos fabricados, 
comercializados ou utilizados por parte dun establecemento, ademais dos criterios xerais 
sinalados anteriormente, poderán terse en conta, as seguintes cuestións: 


- O procedemento documentado relativo aos principais riscos por materia prima á hora 
de categorizar os riscos por parte dos establecementos en función do produto 
fabricado, comercializado ou utilizado (A categorización do risco determinarase en 
función de se os perigos asociados a cada materia prima son ou non  concordantes  
co documento da CNCAA “Anexo plan de controis Alimentación animal PDOC  
CNCAA1/2009” dispoñible na carpeta compartida) 


- Se o establecemento actúa como importador daqueles produtos destinados a 
alimentación animal que presentan maior risco2: 


• Pensos para mascotas e mastigables para cans 


 


• Fariña de peixe, hemoderivados, fariña de sangue e outras PATs de especies 
distintas a ruminantes.  


• Soia e produtos derivados 


• Cacahuetes 


                                                 
2 Segundo a información extraída da RASFF 
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• Fariña e sopapo de xirasol.  


• Millo 


- Se o establecemento importa produtos destinados a alimentación animal dalgúns 
países que presentan maior risco3: 


• Países de América do Sur –Brasil, Arxentina, Perú-, EEUU, China, India, 
países do leste de Europa.  


- Consideraranse de maior risco aqueles establecementos que comercialicen e 
transporten produtos a granel que os que  comercialicen e transporten produtos 
envasados, especialmente se transportan PATs ou produtos que as conteñen, así 
como pensos destinados a animais de granxa para os que non estean 
autorizadas/vos. 


 


Ademais deberanse ter en conta os seguintes elementos máis concretos para a análise do 
risco, relativos a cada un dos marcos legais que afectan o sector da alimentación animal: 


1. O uso de proteínas animais transformadas (PATs): 


a) Se o establecemento fabrica ou comercializa pensos para animais de compañía, 
animais de zoo ou animais de peletería, animais de acuicultura e para outros animais 
de abasto. 


b) Se o establecemento fabrica, ou comercializa pensos para ruminantes e non 
ruminantes. 


2. A fabricación, comercialización e uso de pensos medicamentosos 


a) Existencia ou non de separación de liñas para pensos medicamentosos e non 
medicamentosos. 


b) Especies de destino dos pensos fabricados (unha especie ou varias especies, 
especialmente se se inclúen ruminantes). 


c) Uso de coccidiostáticos ou histomonostáticos na elaboración de pensos na mesma 
fábrica, para comprobar que non se utilizan estes produtos con fins terapéuticos e 
como aditivos no mesmo penso e para comprobar que se teñen en conta as posibles 
interaccións entre os coccidiostáticos ou histomonostáticos utilizados e algúns 
medicamentos autorizados. 
 
 


3. O uso de organismos modificados xeneticamente na elaboración  e 
comercialización de pensos.  


a) e o establecemento actúa como importador de materias primas de maior risco (soia, 


                                                 
3 Segundo a información extraída da RASFF 
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millo, arroz, etc). 
b) País de orixe das materias primas. 


4. Presenza de sustancias prohibidas 


a) Uso de coccidiostáticos ou histomonostáticos na elaboración de pensos compostos ou 
pensos medicamentosos. 


b) Especies de destino dos pensos fabricados. 
c) Antibióticos e outras sustancias prohibidas. 


5. Produtos con risco de conter niveis elevados de certas sustancias indesexables. 
Con carácter xeral, terase en conta a orixe e natureza dos produtos destinados á alimentación 
animal, considerándose establecementos de maior risco para as seguintes sustancias 
indesexables: 


a) Para a contaminación con dioxinas : 
i. Establecementos que elaboren, importen, transformen, utilicen, consuman ou 


mesturen graxas, aceites ou os seus produtos derivados para o seu uso en pensos 
(especialmente aceites de bagazo, aceite de palma e produtos derivados, aceite de 
peixe, aceites recuperados da industria alimentaria, aceite de coco cru, aceites 
vexetais crus, graxas mesturadas e produtos derivados dos anteriores) e fariñas de 
peixe e pensos que conteñan os produtos anteriormente citados. 


ii. Establecementos que utilizan o secado por convección (secado directo) durante o 
proceso de secado.  


iii. Establecementos que produzan ou comercialicen materias primas minerais ou 
aditivos de maior risco (por exemplo, óxido de zinc, sulfatos e quelatos de cobre, 
bentonita, sepiolita, cloruro de outeiro, pigmentantes, oligoelementos e goma de 
guar).  


iv. Establecementos que produzan, almacenen e/ou comercialicen pensos enlatados 
(fundamentalmente pensos para animais de compañía). 


 
b) Para a contaminación por metais  pesados: 
i. Establecementos que importen ou utilicen oligoelementos orixinarios  de terceiros 


países e que fosen motivo de alertas en anos anteriores. 
ii. Establecementos que elaboren, utilicen ou consuman produtos que presentan maior 


risco como oligoelementos, fosfatos ou fariña de peixe ou de algas.  
iii. Establecementos que comercialicen produtos destinados a alimentación animal e a 


outros fins, como poden ser para uso industrial. 


c) Micotoxinas: Terase en conta as notificacións do Sistema de Rede  de Alerta Rápida 
en pensos, e as posibles recomendacións derivadas do mesmo, a orixe e natureza das 
materias primas, en especial aquelas de maior risco como cereais e 
derivados,cacahuetes e forraxes, así como o volume de produto empregado na 
fabricación de penso, ou consumido polos animais. 


d) Outros contaminantes. Teranse en conta as notificacións recibidas a través do 
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sistema de rede de alerta rápida para pensos e aquelas recomendacións derivadas das 
mesmas. 
 


6. Control do etiquetaxe/calidade. 
Deberase prestar especial atención ao cumprimento da normativa nos aditivos cun nivel 
máximo establecido.  


Cando a especie de destino sexa gañado porcino (fundamentalmente, leitóns e porcos de 
engorde), deberase prestar especial atención ao cumprimento dos límites máximos 
establecidos para cobre e zinc. 


 


7. Controis sobre a calidade microbiolóxica dos pensos. 
Tendo en conta os resultados obtidos no Plan Nacional de Investigación de Salmonella e 
outros microorganismos en pensos, consideraranse de maior risco as fábricas adxacentes a 
potenciais fontes de contaminación por Salmonella como poden ser explotacións  gandeiras, 
vertedoiros ou zonas de verteduras de efluentes. Tamén se considerará de maior risco as 
fábricas con deficientes sistemas de control de animais peridomésticos. 


Ademais, tendo en conta os resultados do Plan Nacional de investigación de Salmonella e as 
notificacións da rede de alerta dos últimos anos, os produtos destinados a alimentación 
animal de maior risco son: 


- Sementes de oleaxinosas (algodón, soia, colza, xirasol, liño) e produtos derivados 
- Fariña de peixe.  
- Penso para mascotas (cru ou procesado) e mastigables para cans 
- Fariña de carne.  


Dado que, no caso dos produtos vexetais (sexan materias primas ou pensos), estas 
determinacións non teñen un límite máximo establecido na normativa actual de alimentación 
animal nacional nin comunitaria, en caso de producirse un resultado positivo a Salmonella, 
debe solicitarse unha identificación do serotipo. Só no caso de que se trate de S. 
Enteritidis, S.Typhimurium, S. Infantis, S. Virchow e S.Hadar, procederase á 
notificación a través da Rede de Alerta . 


8. Controis sobre a normativa de subprodutos animais non destinados a consumo 
humano (SANDACH). 


a) Control de SANDACH en plantas de transformación de categoría 3. Con carácter xeral 
terase en conta:  


• Se a planta de transformación atópase xunto a un matadoiro ou xunto a algún 
establecemento autorizado ou rexistrado de conformidade co Regulamento 
852/2004 ou 853/2004. 


• Se a planta de transformación transforma, na mesma instalación, materiais de 
distintas categorías, ou ben se a empresa conta con plantas de distintas 
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categorías. 
b) Control de SANDACH en fábricas de pensos para animais de compañía: 


• Se a fábrica utiliza distintos tipos de materias primas (alimentos crus, materias 
primas para alimentos transformados, accesorios mastigables, subprodutos 
aromatizantes, alimentos importados fabricados a partir de materiais de categoría 1). 


• Se o establecemento fabrica alimentos crus para animais de compañía. 


c) Control de SANDACH en intermediarios e transportistas de produtos derivados 
destinados a alimentación animal se é que operan con: 


• produtos destinados a alimentación animal de orixe animal e non animal. 
• produtos derivados a partir de materiais de distinta categoría. 
• produtos destinados a alimentación animal e outros produtos derivados (como 


abonos e emendas orgánicas do chan). 
 


D.- Categorización do risco en función do historial do establecemento. 
Na categorización do risco, ademais do establecido nos puntos anteriores, terase en conta o 
historial do establecemento no relativo  ao grao de cumprimento dos requisitos xerais de 
hixiene e a fiabilidade do seu sistema de Análise de Perigos e Puntos de Control Crítico 
(APPCC), así como o cumprimento do resto da normativa en materia de alimentación animal. 


De maneira xeral, serán prioritarios aqueles establecementos.  


- Con algún incumprimento da normativa en materia de alimentación animal durante os 
2 anos anteriores. 


- Establecementos implicados nalgunha notificación ou comunicación da RASFF 
durante o ano anterior. 


E.- Criterios de risco aplicables aos establecementos que interveñen na cadea de 
produción de pensos. 


Para completar a categorización e a análise de riscos e para facilitar a selección dos 
establecementos que interveñen na cadea de produción de pensos, no Anexo I proporciónase 
unha táboa cos riscos a considerar  e  cunha baremación dos mesmos para obtención da 
mostra anual. 


Segundo criterios establecidos pola CNCAA, poderase modificar este Anexo I  por considerar 
de interese incluír novos elementos  nas revisións anuais do programa, e en función da 
información dispoñible. Así mesmo, estudarase a posibilidade de que as  CCAA recollamos  
unha  maior  información  dos establecementos de alimentación animal, co obxectivo de que 
as análises de riscos sexan máis eficaces, harmonizadas e proporcionadas. 


 


6.2 Puntos de control 
O programa de control en alimentación animal para o período 2016-2020 inclúe o control 
oficial  na Comunidade Autónona de Galicia de: 


- Os produtos destinados á alimentación dos animais: aditivos, premesturas, materias 
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primas, pensos compostos e pensos medicamentosos. 
- Os seguintes establecementos e operadores implicados na cadea de produción de 


pensos:  
• Establecementos que realizan actividades de fabricación ou transformación de 


produtos destinados á alimentación animal, incluídas aquelas industrias 
agroalimentarias, e doutros sectores, que destinan parte da súa produción 
(coprodutos ou subprodutos) á alimentación dos animais. 


• Establecementos que realicen actividades de intermediación e/ou transporte de 
produtos destinados á alimentación animal, incluídos os importadores. 


• Explotacións gandeiras que fabriquen pensos que teñan que  cumprir coas 
disposicións do Anexo II do Regulamento 183/2005. 


• Outros establecementos incluídos no ámbito do Regulamento 183/2005. 
Exclúese do ámbito de aplicación do presente programa de controis.  


- O control da alimentación nas explotacións gandeiras que non teñan que cumprir co 
Anexo II do Regulamento 183/2005. 


- O control dos agricultores, aínda que destinen a súa produción á alimentación animal. 
- O control das importacións e exportacións de pensos procedentes de e destinados a 


terceiros países. 
- Aquelas actividades especificamente excluídas do ámbito de aplicación do 


Regulamento 183/2005. 
 


6.3 Nivel de inspección e frecuencia dos controis oficiais. 


Posto que este enfoque demostrouse adecuado e eficaz na realización do Plan de Control 
para a anterior etapa de programación (2011-2015), mantense de face ao novo período 2016-
2020. 


Número de inspeccións e número de mostras a realizar  


Para cada un dos exercicios do quinquenio, determinarase ao principio de cada ano o número 
de inspeccións e o número de mostras a realizar, tendo en conta os riscos e as 
características específicas do sector e  os recursos dispoñibles. Esta  determinación 
realizarase segundo o establecido no Procedemento para levar a cabo as inspeccións de 
establecementos e operadores no marco do programa de control oficial de alimentación 
animal e no Procedemento para levar a cabo as tomas de mostras  no marco do programa de 
control oficial de alimentación animal 


Por outra banda, as previsións dos controis programados remitiranse á  CNCAA, segundo a 
forma e respectando os prazos acordados pola devandita  comisión, que será valorada e 
validada pola mesma. 


INSPECCIÓNS  







 
 


PROGRAMA  DE CONTROL 
OFICIAL DE ALIMENTACIÓN 


ANIMAL 
2016-2020 


PXC/SGA/ALI-02 


Páxina 23 de 39 


Rev. 0.0 


 
 


 
 
 


Establécense grupos de actividades con obxectivos diferentes de control e de selección de 
operadores, en función de criterios de risco: 


a) Obxectivo de control 100% anual: este obxectivo xustifícase debido a que son os 
establecementos onde se obtén a maior parte dos pensos, nos que  unha xestión inadecuada 
pode xerar un maior risco ou porque os resultados obtidos en exercicios anteriores indican que 
as principais deficiencias detéctanse nestas actividades 


� Establecementos que fabrican produtos destinados á alimentación animal non autorizados 
na UE e destinados á exportación  


� Establecementos fabricantes de pensos medicamentosos (código PM)  


� Establecementos fabricantes de aditivos, (Establecementos autorizados - código α) 


� Establecementos fabricantes de premesturas (Establecementos autorizados - código α) 


� Explotacións gandeiras que fabrican pensos medicamentosos destinados aos seus animais 
e que teñen que cumprir cos Anexos II e III do Regulamento 183/2005 (código E)  


� Establecementos autorizados para a transformación de aceites vexetais crus fóra dos 
incluídos no ámbito de aplicación do Regulamento (CE) nº 852/2004, para a fabricación 
oleoquímica de ácidos graxos, para a fabricación de biodiesel ou para a mestura de 
graxas, conforme ao Regulamento 225/2012.  


� Plantas de transformación de categoría 3 que destinen a alimentación animal os 
subproductos transformados (produtos derivados) (código F).  


� Fabricantes de pensos para animais da acuicultura que utilicen proteínas animais 
transformadas distintas da fariña de peixe.   


� Fabricantes de alimentos para animais de compañía  


� Outros fabricantes de materias primas destinadas a alimentación animal (código F)  


� Establecementos que comercializan produtos destinados á alimentación animal non 
autorizados na UE e destinados exclusivamente á exportación  


� Establecementos que comercializan pensos  medicamentosos  (código DPM) 


� Almacéns de materias primas de orixe animal. 


 


b) obxectivos de control distintos ao 100% anual: 


1. Obxectivo 50% 


� Establecementos fabricantes de pensos compostos que teñen que cumprir co Anexo II do 
Regulamento 183/2005 e que necesitan autorización polo tipo de produto  fabricado ou 
utilizado (Establecementos autorizados - código α) 


� Establecementos que comercializan aditivos o premesturas e que requiren autorización 
polo tipo de aditivo utilizado (código α) 
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� Industrias alimentarias que destinan parte da súa produción (coprodutos ou subprodutos) á 
alimentación dos animais. 


� Explotacións gandeiras que fabrican pensos compostos destinados a cubrir as 
necesidades dos seus animais e que teñen que cumprir cos Anexos II e III do Regulamento 
183/2005 (código E) 


 


2. Obxectivo 25% 


Establecementos fabricantes de pensos compostos que teñen que cumprir co Anexo II do 
Regulamento 183/2005 e que NON requiren autorización polo tipo de produto fabricado ou 
utilizado (Establecementos rexistrados) 


  


3. Obxectivo 8% 


Intermediarios rexistrados (non α) 


 


4. Obxectivo 20% 


Transportistas que transporten graneis tanto de orixe animal como vexetal, así como os 
produtos que os conteñan  


Transportistas de pensos a granel, especialmente no caso de transporte pensos medicados ou 
con coccidiostáticos-histomonostáticos.   


Resto de Transportistas.   


 


c) Vehículos de transporte: establécese un obxectivo xeral do 5% dos vehículos 
rexistrados no rexistro da CCAA de Galicia 


Debido ás características  da súa actividade que condiciona a localización dos mesmos, a  
selección dos vehículos de transporte de pensos non se realizará previamente en función da 
categorización do risco, senón que o control se realizará sobre aqueles vehículos que se 
atopen nos establecementos ou plantas nos momentos das inspeccións dos mesmos. 


 


No caso dos establecementos cun obxectivo distinto ao 100%, a selección dos operadores 
realizarase mediante un 50% de forma puramente aleatoria e outro 50% de forma dirixida. A 
mostra dirixida obterase aplicando como mínimo os criterios de risco especificados no Anexo I.  


 


TOMA DE MOSTRAS 
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As tomas de mostras realizarase sobre aqueles produtos  que se atopen nos establecementos 
recollidos no apartado 6.2 do  Programa de control oficial en alimentación animal, ben sexan o 
produto final  ou o  obxecto da súa actividade ou ben  sexan as materias primas utilizadas para 
a súa fabricación.  


Se por algunha circunstancia a toma de mostras se realizara nunha explotación gandeira ou 
establecemento non elaborador, con excepción das explotacións  que fabriquen pensos que 
teñan que  cumprir coas disposicións do Anexo II do Regulamento 183/2005,  esta deberá ser 
realizada sobre un saco pechado, feito que se fará constar en acta. 


Os obxectivos da toma de mostras estableceranse do seguinte xeito 


En función dos recursos dispoñibles para cada exercicio, dos datos que consten no exercicio 
anterior  sobre as materias primas utilizadas e produtos finais elaborados declarados polos 
operadores para dar cumprimento ao artigo 7.2 do Real decreto 821/2008, de directrices 
emitidas pola CNCAA e outros factores que se deban ter en conta dende un punto de vista da 
seguridade alimentaria, establecerase para os parámetros de calidade, OXM, Sustancias 
indesexables (metais pesados, micotoxinas e pesticidas), sustancias prohibidas, microbioloxía, 
Pats, Dioxinas, GTH e Cu/zn  un número mínimo de mostras que serán comunicadas aos 
Servizos Provinciais. 


Englobada na relación anterior, en función da actividade do establecemento deberase realizar o 
cumprimento do  seguinte obxectivo para as seguintes actividades: 


-  Nas plantas de transformación de cat 3: 


o Naquelas que transformen  subprodutos da pesca que destinen produtos a 
alimentación animal deberase solicitar a determinación de PATs de animais 
terrestres. En aquelas cuxos provedores sexan exclusivamente do sector de 
produtos da pesca e sen instalacións próximas de establecementos Sandach de 
outra natureza de xeito que o risco de contaminación cruzada sexa mínimo  a 
frecuencia será semestral. Sen embargo en aquelas plantas onde os seus 
provedores pertenzan  a mais sectores que o dos produtos da pesca e/ou 
estean  situados xunto a outras plantas/instalacións que procesen subprodutos 
cárnicos e/ou existan outros factores que posibiliten unha contaminación 
cruzada con subprodutos cárnicos, a frecuencia será trimestral. 


o En todas aquelas PT que destinen produtos a alimentación animal realizarase 
unha toma de mostras trimestral para a comprobación das normas 
microbiolóxicas esixidas pola normativa de aplicación. 


- Nos almacéns de produto derivado que destinen os seus produtos a alimentación 
animal  realizarase a toma de mostras para a determinación de GTH cunha frecuencia 
trimestral e en aquelas que ademais o produto a almacenar sexa fariña de peixe, 
solicitarase tamén  determinación de PATs  cunha frecuencia trimestral.  
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- Nas plantas oleoquímicas de categoría 3 que destinen produtos a alimentación animal 
realizarase unha toma de mostras semestral tanto para a determinación dos criterios 
microbiolóxicos como para a determinación da presenza de Pats  nestes produtos 


- Nas Fábricas de Alimentos de animais de compañía (FAAC) realizarase unha toma 
de mostras semestral para a determinación dos criterios microbiolóxicos esixibles 
pola normativa. 


 


 


A toma de mostras realizarase segundo o establecido no  Procedemento  para levar a cabo as 
tomas de mostras  no marco do programa de control oficial de alimentación animal. As mostras 
tomadas no ámbito deste programa de control estarán establecidos no Procedemento 
Designación de laboratorios que realizan control oficial no ámbito dos programas do 
SERSEGAL.  


 
 


6.4 Natureza do control: métodos ou técnicas usadas para o control oficial 


Os controis oficiais efectuaranse, con carácter xeral, sen previo aviso, tal e como establece o 
artigo 3 do Regulamento 882/2004. A comunicación de inicio das actuacións realizarase no 
mesmo momento da realización do control, aínda que antes de iniciar a actuación, a unidade 
competente solicitará ao operador (persoa física ou representante) os documentos para 
presentar que, a xuízo da mesma, sexan necesarios para o correcto desenvolvemento da 
inspección. 


En casos excepcionais ou naqueles casos en que por maior eficacia do control sexa necesaria 
a comunicación previa, a autoridade  competente poderá realizar a comunicación previa ao 
interesado, cunha antelación adecuada e indicando a causa que xustifique a mesma. 


Con carácter xeral os controis serán documentais, identificativos e físicos. Dentro destes 
últimos si se  estima necesario ou oportuno realizaranse controis analíticos. 


O control documental versará sobre os seguintes documentos: 


• Documentación que garanta o rexistro ou autorización do establecemento para a 
actividade que corresponda. 


• Revisión dos rexistros e dos documentos comerciais de entradas e saídas de 
produtos destinados á alimentación animal, así como de todos aqueles documentos 
que garantan a rastrexabilidade dos produtos. 


• Correcta etiquetaxe dos produtos destinados á alimentación dos animais. 


• Supervisión documental de prerrequisitos e do sistema de análise de perigos e 
puntos de control crítico, así como de guías de boas prácticas, se procede. Esta 
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supervisión inclúe tanto os procedementos de traballo como os rexistros 
efectuados sobre as actividades desenvolvidas no establecemento, respecto diso. 


O control físico realizarase sobre as instalacións e os produtos  obtidos para comprobar que 
cumpren cos requisitos que establece a lexislación vixente, podendo utilizar as directrices 
xerais que se indican no Anexo II: “Principais aspectos a controlar nas inspeccións a 
establecementos que teñen que cumprir a normativa en materia de alimentación animal” e 
que se terán en conta na elaboración dos procedementos documentados para o control dos 
principais ámbitos normativos a controlar nas inspeccións. 


Nas inspeccións levadas a cabo para a verificación destes aspectos deberanse empregar os 
protocolos de inspección que se atoparán a disposición dos inspectores na intranet da 
consellería ou nas carpetas compartidas, segundo proceda. 


 


 


 


 


6.5 Incumprimentos do programa 


A efectos deste Programa de control oficial clasificaranse as non conformidades en: 


Incumprimento: trátase de non conformidades coa normativa que non teñen 
consecuencias sobre a seguridade da cadea alimentaria, a sanidade dos animais ou o 
medio ambiente e que poden  ser liquidados de forma rápida en resposta a un 
requirimento da autoridade de control.  


Infraccións: Trátase de incumprimentos máis graves que están  catalogados como 
tales (en maior ou menor grao) na normativa en vigor  e que poden ser obxecto de 
requirimento e sanción. 


6.6 Medidas adoptadas ante a detección de non conformidades 


Ante unha non conformidade,  as accións a tomar polos inspectores para asegurar o 
cumprimento polos operadores de empresa alimentaria e outros produtores relevantes e 
operadores, de acordo co art. 31(2) (e), art. 54.2 e art. 55 do R 882/2004 son as seguintes: 


 
A) Sancións administrativas: 
 A.1.En relación á autorización administrativa: 
  A.1.1 Cesamento de actividade temporal: 
   A.1.1.1 Prohibición de comercialización nacional. 
   A.1.1.2 Prohibición de importación. 
   A.1.1.3 Prohibición de exportación. 
   A.1.1.4 Retirada do uso da indicación e/ou Logo 
  A.1.2 Cesamento de actividade definitivo (retirada definitiva de autorización) 
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  A.1.3 Clausura de establecemento. 
  A.1. 4 Outras Medidas cautelares (Especificar a medida) 
 
 A.2. Outras sancións accesorias 
  A.2.1 Comiso de mercadoría  
  A.2.2 Destrución de mercadoría 
  A.2.3 Retirada de lote 
 
 A.3. Outras (especificar*, por exemplo advertencia previa). 
 
B) Sancións económicas (multas). 
 
C) Sancións penais (aplicación do Código penal). 


 


 


 


 


7. Revisión do programa de control. 


No ámbito da CCAA de Galicia, o SERSEGAL realizará o seguimento do Programa de controis 
e realizará  unha revisión anual do mesmo, coa finalidade de levar a cabo as adaptacións que 
sexa preciso para ter en conta:  


- Nova lexislación de aplicación.  
- Cambios significativos na estrutura, xestión ou funcionamento das autoridades 


competentes. 
- Os resultados dos controis oficiais do ano precedente e as conclusións derivadas do 


informe anual. 
- As recomendacións derivadas das auditorías internas ou externas que leven a cabo en 


cumprimento do establecido no Regulamento (CE) nº 882/2004. 
- As notificacións da RASFF que se produciron durante o ano anterior, podendo ter en conta, 


tamén, as do ano en curso.  
- Os resultados das visitas da OAV e as recomendacións contidas nos informes finais. 
- Calquera modificación do Plan Nacional de control da cadea alimentaria que afecte o 


programa de control de alimentación  animal. 


Esta revisión anual realizarase durante o primeiro semestre do ano coa finalidade de, se fose 
preciso, realizar adaptacións, aplicalas a partir do inicio do segundo semestre do ano en curso 
ata o final do primeiro semestre do ano seguinte, momento no que se volvería a realizar unha 
valoración do programa. 


Informes anuais 


O Sersegal será a Unidade designada na CCAA de Galicia para  remitir á secretaría da CNCAA 
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cada ano na data indicada maio polo órgano de coordinación do MAGRAMA encargado da 
elaboración do informe anual , ou na súa falta, antes do 1 de maio, os datos dos resultados dos 
controis realizados no ámbito territorial da devandita Cominidade Autónoma,  con indicación 
dos principais incumprimentos detectados, as medidas adoptadas e as sancións propostas, 
xunto coa información relativa á supervisión do programa de control (aptdo 7.1), e as medidas 
levadas a cabo pola autoridade competente para asegurar a eficacia dos controis realizados 
para o cumprimento dos obxectivos marcados (aptdo 7.2), no formato que acorde a CNCAA ou 
no que se estableza no marco da aplicación do Regulamento (CE) nº 882/2004. O informe 
conterá as principais conclusións derivadas da aplicación do programa de control do ano 
anterior e as recomendacións que consideren oportunas para anos posteriores para proceder á 
revisión do programa. Cando se produzan desviacións significativas con respecto aos números 
de inspeccións ou controis previstos, incluirase a xustificación destas desviacións no devandito 
informe. 


O envío desta información terá como obxectivo a elaboración por parte da CNCAA coa 
información recibida de todas as  CCAA do informe anual que se fixa no artigo 44 do 
Regulamento (CE) nº 882/2004, que enviará ao Departamento coordinador do Plan de Control 
no MAGRAMA. 


Por outra banda, a revisión do presente Programa de control oficial realizarase tamén segundo 
o indicado no PROCEDEMENTO PARA LEVAR A CABO O CONTROL DA CALIDADE  DOS 
PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL DO SERSEGAL 2016-2020, onde se detalla o xeito de 
levala a cabo. Dunha forma xeral, esta realizarase do seguinte xeito: 


 


7.1 Supervisión do control oficial 


No caso dos controis do programa de alimentación animal, as porcentaxes mínimas de 
supervisión de cada tipo (documentais ou in situ) serán do 1%. Anualmente as autoridades de 
control das CCAA presentarán, para a súa validación na Comisión Nacional de Coordinación 
para a Alimentación Animal, as previsións de supervisión de controis para ese ano.  


 


7.2 Verificación da eficacia do control oficial 


Este programa de control exponse un obxectivo estratéxico xeneral a cumprir no período de 5 
anos, e varios obxectivos operativos que serán valorados de forma anual; a priori os 
obxectivos manteranse para o período de 5 anos, para observar a tendencia, non obstante a 
idea é que se trate dun sistema dinámico que permita facer as modificacións e/ou adaptacións 
que sexan necesarias en función dos resultados que se vaian obtendo. 


Obxectivo estratéxico de programa: garantir un alto nivel de seguridade dos pensos e, en 
consecuencia, un alto nivel de protección da saúde pública, a través do cumprimento da 
normativa, en particular a lexislación de hixiene, relacionada coa alimentación animal. 


Obxectivos operativos de programa: os obxectivos operativos estarán ligados a indicadores 
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medibles expresados en datos relativos de maneira que  sexan comparables interanualmente 
para observar tendencias: 


1. Obxectivo 1: Garantir o cumprimento do Regulamento (CE) 767/2009 sobre a 
comercialización e utilización de pensos, co fin de facilitar unha información adecuada 
aos usuarios e os consumidores, conforme á lexislación, así como consolidar o 
funcionamento eficaz do mercado interior. Indicadores: 


o % incumprimentos na etiquetaxe dos pensos: documentais e analíticos. Expresado 
en: nº incumprimentos/nº controis realizados sobre a etiquetaxe. 


o % corrección dos incumprimentos (segunda visita ou control documental). 
Expresado en: nº correccións / nº incumprimentos. 


2. Obxectivo 2: Limitar a presenza de determinadas sustancias indesexables nos pensos 
en cumprimento da Directiva 2002/32/CE sobre sustancias indesexables na 
alimentación animal, a través da mellora na adaptación dos autocontrois que deben 
realizar os operadores sobre os procesos e os produtos baixo o seu control. 


o verificación de que os operadores dispoñen dun sistema de autocontrois baseado 
nunha avaliación do risco, empregando como apoio o DOC_CNCAA_1_2015 
Principais perigos a controlar  nos sistemas de autocontrol, ou similar, adaptándoo 
ás características da súa produción: materias primas, produto terminado proceso 
de fabricación, etc. Se non coñecen nin implementan este ou algún documento 
similar, consideraríase un incumprimento. Indicadores: 
o % incumprimentos. Expresado en: nº incumprimentos/nº controis 
realizados sobre este punto.  
o % corrección dos incumprimentos (segunda visita ou control 
documental). Expresado en :nº correccións/nº de incumprimentos. 


3. Obxectivo 3: Garantir a adecuada aplicación do Regulamento (CE) 183/2005 sobre 
hixiene de pensos, así como dos procedementos baseados nos principios do sistema 
de análise de perigos e puntos críticos de control (HACCP) e a execución de boas 
prácticas de hixiene, como responsabilidade dos explotadores das empresas de 
pensos. Indicadores 


o % incumprimentos en rexistro de establecementos. Expresado en nº 
incumprimentos/nº controis realizados sobre o rexistro. 


o % incumprimentos na existencia de rexistros documentais que avalen os 
autocontrois realizados e os procesos desenvolvidos nos establecementos. 
Expresado en nº incumprimentos/nº  controis realizados sobre o rexistro de 
autocontrois.  


o % incumprimentos nos controis de contaminación cruzada. Expresado en nº 
incumprimentos/nº controis realizados sobre contaminación cruzada. 


o % incumprimentos en hixiene de establecementos. Expresado en nº 
incumprimentos/nº controis realizados sobre hixiene. 


o % corrección dos incumprimentos, de todo o anterior, (segunda visita ou 
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documental). Expresado en: nº correccións/nº incumprimentos. 


 


7.3 Auditoría do programa de control oficial. 


No marco deste Programa de Control Oficial, establecese cómo responsable das auditorías 
realizadas sobre o mesmo a Unidade con competencias na execución das funcións previstas 
no artigo 4.6 do Regulamento 882/2004, do 29 de abril  (dentro da súa programación interna). 


En función dos resultados destas auditorías, implantaranse as modificacións e medidas 
oportunas que garantan o cumprimento dos requisitos establecidos neste Programa. 


 


 


 


 


 


 


 


 


8. Comunicación de incumprimentos coincidentes cos elementos da condicionalidade, 
detectados en inspeccións realizadas no marco deste Programa  


Dentro do Programa de control oficial en alimentación animal, sobre todo no que se refire ao 
control oficial que se puidera realizar en explotacións gandeiras, por exemplo en explotacións 
que fabriquen penso e que teñan que cumprir co anexo II do Regulamento 183/2005 e en 
relación aos incumprimentos coincidentes cos elementos da condicionalidade detectados nas 
inspeccións, estes incumprimentos deben ser comunicados ao organismo pagador das axudas. 


A este respecto, cando se detecte calquera tipo de incumprimento en aspectos obxecto de 
condicionalidade, sinalarase na propia acta de inspección “Acta de control válida aos efectos 
da condicionalidade para a aplicación, no seu caso, das correspondentes reducións ou 
exclusións dos pagos previstos no Regulamento (UE) 1306/2013, de 17 de decembro de 
2013, sobre a financiación, xestión e seguimento da  Política Agrícola Común”  


En base ás devanditas actas, os Servizos provinciais elaborarán os correspondentes informes 
sectoriais de condicionalidade,  “INFORME DE RESULTADO DE INSPECCIÓN SECTORIAL 
DE SEGURIDADE ALIMENTARIA A EFECTOS DE CONDICIONALIDADE”. 


Os devanditos informes serán enviados ao servizo de Sanidade Animal no menor tempo 
posible, nos mesmos prazos sinalados para comunicar os incumprimentos detectados nas 
inspeccións de condicionalidade, e en todo caso antes do 31 de xaneiro do exercicio 
seguinte 
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Anexo I: Criterios para a avaliación do risco 
 


CRITERIO PUNTOS 


 
1. Categorización do risco en función da actividade do establecemento 


FABRICANTES 


Establecementos autorizados para a utilización de fariña de pescado, fosfato dicálcico e tricálcico, hemoderivados e 
proteínas animais transformadas de orixe non ruminante, segundo o Anexo IV do Regulamento 999/2001 


7 


Establecementos fabricantes de pensos compostos que teñen que cumprir co Anexo II do Regulamento 183/2005 e 
que necesitan autorización polo tipo de produto fabricado ou utilizado (Establecementos autorizados - código α) 


 
 


7 


Establecementos fabricantes de pensos compostos que teñen que cumprir co Anexo II do Regulamento 183/2005 e 
que NON requiren autorización polo tipo de aditivo fabricado ou utilizado (Establecementos rexistrados) 


 
 


5 
Explotacións gandeiras que fabrican pensos compostos destinados a cubrir as necesidades dos seus animais e 
que teñen que cumprir cos Anexos II e III do Regulamento 183/2005 (código E) 


 
4 


INTERMEDIARIOS (código I) 


Establecementos que comercializan aditivos ou premesturas e que requiren autorización polo tipo de aditivo 
utilizado (código α) 


 
5 


Establecementos que comercializan aditivos e/ou premesturas e que NON requiren autorización polo tipo de aditivo 
utilizado 


 
4 


Transportistas que transporten graneis tanto de orixe animal como vexetal, así como os produtos que os conteñan 4 


Establecementos que comercializan pensos compostos e/ou materias primas (incluídos os intermediarios de 
produtos derivados destinados a alimentación animal) 


 
3 


Transportistas de pensos a granel, especialmente no caso de transporte pensos medicados ou con 
coccidiostáticos-histomonostáticos. 3 


Resto de Transportistas. 2 


 
2. CATEGORIZACIÓN DO RISCO EN FUNCIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABLECEMENTO 


FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO E COMERCIALIZACIÓN DE PENSOS PARA DISTINTAS ESPECIES NA MESMA 
INSTALACIÓN 


Fabricación, almacenamento e comercialización de pensos para distintas especies na mesma instalación 
 


+1 


Fabricación, almacenamento e comercialización de pensos para animais de compañía e para animais de abasto, 
incluídos os da acuicultura 


 
+2 


Fabricación, almacenamento e comercialización de pensos para animais de acuicultura e para animais de abasto. 
 


+2 


Fabricación, almacenamento e comercialización de pensos para ruminantes e para outras especies de animais de 
abasto. 


 
+1 
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TAMAÑO DO ESTABLECEMENTO 


Establecementos que o ano anterior haxan declarado un volume de produción de pensos superior a 50.000 Tm/ano 
 


+1 


 
LIÑAS DE PRODUCIÓN. 


Unha soa liña de produción para a fabricación de pensos medicados e non medicados e/ou para a fabricación de 
penso para diferentes especies ou utilización da mesma liña de produción para fabricar estes produtos. 


 
 


+1 


OUTRAS CARACTERÍSTICAS 


Establecementos que utilizan o secado por convección (secado directo) durante o proceso de secado. 
 


+1 


Establecementos que comercializan produtos destinados a alimentación animal e a outros fins, como poden ser 
para uso industrial 


 
 


+1 


 
Establecementos que fornecen produtos da industria agroalimentaria compostos por un ou máis subprodutos, que 
son fornecidos directamente ou tras sufrir algún tipo de transformación. 


 
 


+1 


 
3. Categorización do risco en función do historial do establecemento 


Establecementos inspeccionados durante o ano anterior que non deron  lugar a ningún incumprimento 
 


-6 


Establecementos que deron lugar a algún incumprimento da normativa en materia de alimentación animal durante 
os dous anos anteriores 


 
+2 


Establecementos implicados nalgunha notificación ou comunicación da RASFF durante o ano anterior 
 


+1 
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ANEXO II: Principais aspectos a controlar nas inspeccións a establecementos que 
teñen que cumprir a normativa en materia de alimentación animal 


En primeiro lugar, débese comprobar que o establecemento se atopa rexistrado ou autorizado 
para as actividades que realiza (Regulamentos 183/2005, 999/2001, 1069/2009, 225/2012) e, 
no seu caso,  que se atopa nas listaxes nacionais que establece o artigo 19 do Regulamento 
183/2005. Ademais, débese comprobar que o operador adquire as materias primas e os 
pensos exclusivamente de establecementos rexistrados ou autorizados. 


Cumprimento do Regulamento (CE) nº 183/2005, de hixiene de   os pensos. 


a) A posta en marcha e aplicación do sistema de análise de perigos e puntos críticos de 
control ou sistemas de autocontrol que deben poñer en práctica os establecementos que 
teñen que cumprir o Anexo II do Regulamento (CE) nº 183/2005, así como o 
cumprimento dos requisitos que establece o mencionado Anexo nos devanditos 
establecementos, en canto a hixiene e programas de limpeza de instalacións, control 
de pragas, iluminación, control de básculas, control de augas residuais, plan de control 
de calidade dirixido á detección de posibles perigos relacionados coas materias 
primas e o produto acabado tras o proceso de elaboración, así como coa 
conformidade das especificacións de etiquetaxe  do produto posto no mercado. 


b) No caso dos establecementos que exerzan unha actividade de fabricación de pensos 
compostos ou premesturas e que requiran autorización ou que fabriquen pensos 
medicamentosos ou que conteñan coccidiostáticos ou histomonostáticos, prestarase 
especial atención aos autocontrois e ás medidas tomadas para garantir a adecuada 
homoxeneidade do penso e para minimizar as contaminacións cruzadas, en especial 
as que puidesen levar á presenza de residuos de medicamentos ou de coccidiostáticos / 
histomonostáticos, en especies para as que non están autorizados os principios activos. 


c) A verificación da existencia de procedementos para tratar as reclamacións e proceder 
á retirada rápida de produtos non conformes e o seu destino final. 


d) No caso dos establecementos que se inclúen no ámbito de aplicación do Regulamento 
225/2012 da Comisión, polo que se modifica o Anexo II do Regulamento 183/2005, 
prestarase especial atención a: 


• A separación física dos produtos destinados a alimentación animal dos destinados a 
outros usos nos establecementos que mesturen graxas e comercialicen produtos para 
pensos. 


• Etiquetaxe dos produtos destinados a alimentación animal e as declaracións de uso.  
• A existencia de analíticas de dioxinas que completen ao sistema APPCC establecido 


polo operador en determinados tipos de establecementos, conforme aos requisitos do 
Regulamento 225/2012. 


• Condicións de almacenamento e transporte de graxas, aceites de orixe vexetal ou 
produtos derivados. 
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Control do uso de proteínas animais transformadas. 


a. O cumprimento da normativa de prohibición de uso, co adecuado mantemento de 
separación de instalacións, cando sexa necesario. 


b. A aplicación dos sistemas APPCC para evitar as contaminacións cruzadas. 


c. En transportistas de graneis que traballen con produtos prohibidos para algunha 
especie (PATs, fariña de peixe, fosfatos, hemoderivados…) ou produtos que os 
conteñan, verificarase a existencia e utilización de procedementos de limpeza 
autorizados, así como os rexistros de cargas/descargas e os rexistros de limpeza. 
DOC CNCAA 3_2015_MÉTODOS DE LIMPIEZA Y_O DESINFECCIÓN AUTORIZADOS EN 
EL MARCO DEL RD 578_14 


d. Existencia de criterios de selección  das materias primas para pensos para a análise 
de PAPs 


Control sobre o uso de coccidiostáticos sobre a fabricación, distribución e uso de 
pensos medicamentosos. 


a. Inclusión de sustancias non declaradas (por exemplo medicacións distintas ás 
declaradas en etiqueta, incluíndo o posible uso de zinc e cobre a concentracións por 
encima das autorizadas). 


b. Controis das condicións de uso, incluídos os controis documentais de rexistros e 
receitas veterinarias. 


c. Autocontrois por parte dos fabricantes para garantir a adecuada homoxeneidade do 
penso e para minimizar as contaminacións cruzadas, obxectivos establecidos no 
plan APPCC e as medidas preventivas e correctivas adoptadas, cando sexan 
necesarias, para evitar, na medida do posible, a presenza destas sustancias en 
especies que non sexan de destino ou en pensos nos que dita sustancia non estea 
autorizada. 


d. Nos intermediarios prestarase especial atención ao control da rastrexabilidade e ao 
control documental, así como a   as condicións xerais de hixiene do establecemento. 


Control sobre o uso de Organismos Modificados Xeneticamente na elaboración e 
comercialización de pensos.  


Prestarase maior atención a aqueles establecementos que  utilicen materias primas 
procedentes de países onde se cultiven OMG non autorizados na UE. Adaptaranse as 
analíticas para realizar en función das autorizacións existentes; a lista de eventos autorizados e 
os que están en proceso de autorización pódese consultar na páxina web. 
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/index_en.htm 
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Control sobre o uso de sustancias prohibidas ou non autorizadas na elaboración de 
pensos. 


Neste apartado débense diferenciar os controis efectuados sobre o uso de sustancias 
prohibidas para todas as especies e o control de sustancias permitidas nalgunhas especies e 
non noutras.  


Teranse en conta os informes elaborados por EFSA e, no seu caso, os acordos alcanzados 
no Comité Permanente da Cadea Alimentaria e Sanidade Animal- Sección Nutrición Animal 
para considerar se a presenza de determinadas sustancias non autorizadas 
(fundamentalmente coccidiostáticos  e medicamentos veterinarios) en penso pode ser debida 
a unha contaminación cruzada inevitable e as posibles medidas de carácter sancionador que 
se poidan tomar. 


Controis sobre o contido de sustancias indesexables en pensos. Prestarase maior 
atención á contaminación potencial de metais pesados en oligoelementos, especialmente os 
orixinarios de terceiros países e que fosen motivo de alertas en anos anteriores, sendo tamén 
obxecto de control os fosfatos, a fariña de peixe ou outras materias primas de orixe mariña 
(algas). 


Para o control de dioxinas e bifenilos policlorados, as CCAA farán unha proposta da 
cantidade de análise a realizar en función das materias primas ou pensos que cada CA 
considere de maior risco, da súa produción ou comercio e dos recursos dispoñibles. Terase en 
conta que os produtos de maior risco, considerando as análises realizadas en anos anteriores 
son: 


- Produtos derivados de graxas e aceites, especialmente aceite de coco cru, aceite de 
bagazo, aceite de palma, aceites e graxas recuperadas da industria alimentaria, 
graxas mesturadas, fariñas e aceites de peixe, e os produtos derivados dos anteriores 
e os pensos que os conteñen. 


- Materias primas minerais ou aditivos de maior risco (óxido de zinc, selenio, sepiolita, 
bentonita, sulfatos e quelatos de cobre, pigmentantes…). 


- Goma de guar.  


- Materias primas vexetais: forraxes e materias primas producidas en zonas próximas 
aos focos de produción, en zonas moi industrializadas. 


No control de micotoxinas  prestarase especial atención ás materias primas de maior risco, 
como cereais e derivados, especialmente aflatoxinas  no caso  do millo e alcaloides  de 
cornezuelo    de centeo   en trigo, cebada e centeo. Tamén é aconsellable o control de 
micotoxinas no caso de cacahuetes e forraxes. 


 


Outros contaminantes. Teranse en conta a información proporcionada por notificacións  
recibidas a través do sistema de rede de alerta rápida  para pensos 
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Control sobre a etiquetaxe. 


Neste apartado inclúese tanto a comprobación documental de que a etiqueta ou documento 
comercial axústase á normativa en vigor como os controis analíticos que se realizan para 
comprobar que os contidos declarados na etiqueta axústanse ao contido real. 


Con todo, non se consideran incluídas neste programa de control as actividades de control 
sobre a etiquetaxe de produtos de calidade diferenciada. 


Realizaranse controis sobre: 


- A etiquetaxe correcta, segundo o establecido na normativa aplicable, e a súa 
conformidade co produto ao que ampara. 


- Nas mostras tomadas para realizar un control analítico sobre as mesmas, prestarase 
especial atención a aqueles nutrientes ou aditivos para os que haxa un máximo 
establecido. 


Control sobre contaminación microbiolóxica de pensos.  


Tendo en conta os resultados obtidos no Plan Nacional de Investigación de Salmonella e 
outros microorganismos, as fábricas seleccionaranse mediante un sistema aleatorio simple e 
poderán visitarse en calquera época do ano. 


Ademais, poderán realizarse controis, preferentemente, sobre mostras de materias primas e 
de pensos completos identificados como de maior risco no Plan Nacional de Investigación de 
Salmonella4.  


• Residuos da piquera de entrada de materias primas 


• Sementes de algodón e fariñas de oleaxinosas.  


• Pensos en forma de fariña.  


Lémbrase que debido a que, no caso dos produtos vexetais (materias primas e pensos), estas 
determinacións non teñen un límite máximo establecido na normativa actual de alimentación 
animal nacional nin comunitaria, en caso de producirse un resultado positivo a Salmonella, 
debe solicitarse unha identificación do serotipo. Só no caso de que se trate de S. Enteritidis, 
S.Typhimurium, S. Infantis, S. Virchow e S. Hadar, procederase á notificación a través da 
Rede de Alerta. 


- Comprobación de que o establecemento utiliza materias primas permitidas, 
procedentes de provedores autorizados. 


- Requisitos xerais e específicos para as plantas de transformación e para as fábricas 
de pensos para animais de compañía.  


- Normas de hixiene e transformación (incluíndo o sistema APPCC). 
- Requisitos relativos ao rexistro, transporte, identificación  e rastrexabilidade de 


subprodutos e produtos derivados. 


                                                 
4 Lémbrase que o envío de datos para o Plan Nacional de investigación de Salmonella, realizarase no 
formato establecido por EFSA 
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Control sobre o uso de SANDACH en alimentación animal 


a. Control do uso de SANDACH en plantas de transformación de categoría  3 e en 
fábricas de pensos para animais de compañía.  


b. Control do uso de SANDACH en intermediarios de produtos derivados destinados a 
alimentación animal: 


- Requisitos relativos ao rexistro, transporte, identificación e rastrexabilidade dos 
produtos que comercializan. 


- Requisitos xerais de hixiene e condicións de almacenamento de produtos derivados. 


- Control do posible risco de contaminación cruzada en instalacións (incluíndo 
transportistas) que comercializan produtos destinados a alimentación animal de 
orixe animal e non animal e produtos derivados obtidos a partir de material de 
distintas categorías  (como melloradores do chan e fertilizantes orgánicos). 


 


Actividades que precisan unha atención especial no control oficial. Controis a reforzar.  


Anualmente, a CNCAA en función dos resultados da rede de alerta, das principais conclusións 
obtidas da aplicación do programa de controis e tamén en función das recomendacións que se 
realicen desde a Comisión Europea, sinalará cales son as actividades que deben ser obxecto 
de atención especial no control oficial. Baseándose nesta información, presentarase un 
documento no que se destaquen os controis que deben reforzarse, de forma especial. 


Este documento terase en conta na programación do control oficial, tanto inspeccións como 
toma de mostras, e porase a disposición dos Servizos de inspección a través da intranet ou das 
carpetas compartidas, segundo se estime conveniente. 
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1. Introducción: justificación del programa 


El objetivo del presente informe es recoger y analizar los datos de todas las 
actividades de control oficial, en materia fitosanitaria relacionadas con el 


mercado interior europeo, que se van a llevar a cabo en el territorio 
español, para poder evaluar y valorar la aplicación del Programa Nacional 
de Control de Sanidad Vegetal.  


 
En este programa se incluyen las inspecciones relativas al Pasaporte 


fitosanitario y al Registro Oficial de Productores, Comerciantes e 
Importadores de Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV), de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE de 8 de mayo relativa a las 


medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su 


propagación en el interior de la Comunidad y la norma que la transpone a la 
legislación española, el RD 58/2005 de 21 de enero, por el que se adoptan 
medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio 


nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito 


hacia países terceros . 
 


Además, se recogen todas las acciones necesarias llevadas a cabo para 
asegurar la eficacia del programa, de tal forma que se garantice la Sanidad 
Vegetal en todo el territorio nacional. 


2. Normativa legal reguladora:  nacional y autonómica 


La base legal del presente documento se encuentra recogida en el 


Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 


alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.  
 


En el ámbito de la Sanidad Vegetal, los controles oficiales a organismos 
nocivos para las plantas y los productos de ellas derivados se encuentran 
adecuadamente contemplados en la Directiva 2000/29/CE del Consej. Por 


este motivo, el Reglamento (CE) n° 882/2004 señala que no deben incluirse 
dichos controles oficiales como tales, aunque recoge algunos aspectos que 


sí deben aplicarse al sector de la Sanidad Vegetal, en particular los que se 
refieren al establecimiento de planes nacionales de control plurianuales y a 
las inspecciones comunitarias en los Estados miembros y en terceros países.  


 
Por tanto, dichos aspectos han de ser tenidos en cuenta y, en consecuencia, 


se modificó la Directiva 2000/29/CE, incluyendo un artículo 27 a donde se 
establece la aplicación de aquellos aspectos relativos a los planes de 
control, así como a los controles comunitarios en los Estados miembros y en 


terceros países, dando así cumplimiento a los artículos del 41 al 46 del 
Reglamento (CE) n° 882/2004.  


 
A su vez, dicha modificación, se incorporó a la legislación nacional a través 
del Real Decreto 471/2006, de 21 de abril, por el que se modifica el R.D. 
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58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección 


contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, 


así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. 
 
A nivel nacional la legislación básica en materia fitosanitaria se constituye 


en torno a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, al Real 
Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas 


nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales 
aún no establecidos en el territorio nacional, así como al Real Decreto 
58/2005, de 21 de enero, siendo este último la trasposición al 


ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2000/29/CE. 
 


Por último, se debe resaltar que el Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 


alimentaria, por el que se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad 


alimentaria, excluye de la definición de alimento a las plantas antes de la 
cosecha, por lo que el ámbito de la Sanidad Vegetal dentro de la Seguridad 


Alimentaria es muy restringido, ya que su objetivo son vegetales o 
productos vegetales que en muchos de los casos no son alimentos y, en el 
resto de los casos, la presencia de organismos nocivos no constituyen un 


riesgo alimentario real.   
 


 
NORMATIVA COMUNITARIA 
 


a) Legislación de carácter general:  
 


 Directiva 2000/29/ce del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a 
las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y 


contra su propagación en el interior de la Comunidad  (DO L 169 de 
10.7.2000), y sus posteriores modificaciones. 


 
b) Medidas de Emergencia: 


 


 Decisión 2012/138/UE de ejecución de la Comisión de 1 de marzo 
de 2012  sobre medidas de emergencia para evitar la introducción y 


propagación dentro de la Unión de Anoplophora chinensis (Forster) 
(DO L 64 de 3.3.2012, p. 38/47). 


 


 Decisión 2012/535/UE de ejecución de la Comisión de 26 de 
septiembre de 2012 relativa a las medidas de emergencia para 


evitar la propagación en la Unión de Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino) 


 


 Decisión 2012/270/UE de ejecución de la Comisión de 16 de mayo 
de 2012  sobre medidas de emergencia para evitar la introducción y 


propagación en la Unión de Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix 



http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=178
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similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis 


(Gentner) (DO L 132 de 23.5.2012, p. 18/21) 
 


 Decisión 2007/433/CE de la Comisión, de 18 de junio de 2007, 
sobre medidas provisionales de emergencia para prevenir la 
introducción y propagación en la Comunidad de Gibberella circinata 


Nirenberg & O’Donnell (DO L161 de 22.06.2007). 
 


 Decisión 2004/200/CE de la Comisión de 27 de febrero de 2004 por 
la que se adoptan medidas contra la introducción y propagación en 
la Comunidad del virus del mosaico del pepino. 


 
 Decisión 2002/757/CE de la Comisión, de 19 de septiembre de 


2002, sobre medidas fitosanitarias provisionales de emergencia para 
impedir la introducción y propagación en la Comunidad de 
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. 


(DO L252 de 20.09.2002) y modificaciones. 
 


 Decisión 2012/697/UE de ejecución de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2012, relativa a las medidas para evitar la 


introducción en la Unión y la propagación en el interior de la misma 
del género Pomacea (Perry). (DO L 311 de 10.11.2012, p. 14/17) 
 


 Decisión 2012/756/UE de ejecución de la Comisión, de 5 de 
diciembre de 2012, relativa a las medidas para impedir la 


introducción en la Unión y la propagación en el interior de la misma 
de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Takikawa, Serizawa, 
Ichikawa, Tsuyumu & Goto 


 
 Decisión 2007/365/CE de la Comisión, de 25 de mayo de 2007, por 


la que se adoptan medidas de emergencia para evitar la 
introducción y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) (DO L139 de 31.05.2007) 


 
 Decisión de ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión de 18 de mayo 


de 2015 sobre medidas para evitar la introducción y propagación 
dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) 


 


c) Directivas de Control de la Patata: 
 


 Directiva 2006/56/CE de la Comisión de 12 de junio de 2006 por la 
que se modifican los anexos de la Directiva 93/85/CEE del Consejo 
relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana de la patata (DO 


L182 de 4.78.2006). 
 


 Directiva 2007/33/CE del Consejo de 11 de junio de 2007 relativa al 
control de los nematodos del quiste de la patata y por la que se 
deroga la Directiva 69/465/CEE (DO L156 de 16.06.2007). 


 
 Directiva 2006/63/CE de la Comisión de 14 de julio de 2006 por la 


que se modifican los anexos II a VII de la Directiva 98/57/CE del 
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Consejo sobre el control de Ralstonia solanacearum (Smith) 


Yabuuchi et al. (DO L206 de 27.07.2006). 
 


 Directiva 69/464/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1969, 
relativa a la lucha contra la sarna verrugosa. 
 


d) Recomendaciones de la Comisión sobre medidas de control 
 


 Recomendación 2014/63/UE de la Comisión, de 6 de febrero de 
2014, relativa a las medidas de control de Diabrotica virgifera 
virgifera Le Conte en las áreas de la Unión donde se haya 


confirmado su presencia (DO L38 de 07.02.2014). 
 


e) Legislación relativa al Registro Oficial de Productores, Comerciantes e 
Importadores de Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV) y al 
Pasaporte fitosanitario: 


 
 Directiva  92/90/CEE de la Comisión, de 3 de noviembre de 1992, 


por la que se establecen las obligaciones a que están sujetos los 
productores e importadores de vegetales, productos vegetales u 


otros objetos así como las normas detalladas para su inscripción en 
un registro. 


 Directiva  92/105/CEE de la Comisión, de 3 de diciembre de 1992, 


por la que se establece una determinada normalización de los 
pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados 


vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la 
Comunidad, y por la que se establecen los procedimientos para la 
expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos 


para su sustitución, y sus posteriores modificaciones. 
 


f) Legislación relativa a las Zonas Protegidas: 
 


 Directiva 92/70/CEE de la Comisión, de 30 de julio de 1992, por el 


que se establecen las modalidades de los estudios que deben 
realizarse en el marco del reconocimiento de zonas protegidas en la 


Comunidad. 
 Directiva 93/51/CEE de la Comisión, de 24 de junio de 1993, por la 


que se establecen normas para la circulación de determinados 


vegetales, productos vegetales y otros objetos por una zona 
protegida y para la circulación de tales vegetales, productos 


vegetales y otros objetos procedentes de tal zona protegida, dentro 
de la misma. 


 Reglamento (CE) Nº 690/2008 DE LA COMISIÓN, de 4 de julio de 


2008, por el que se reconocen determinadas zonas protegidas en la 
Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos 


(Refundición), y sus modificaciones. 
 
NORMATIVA ESPAÑOLA 


 
a) Legislación de carácter general: 
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 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal  


 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes  
 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 


administrativas y del orden social (modifica los artículos 17 y 18 de 
la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal).  


 Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de 


beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público 
(modifica el artículo 67 de la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal). 


 Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación o control de organismos 
nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio 


nacional. 
 Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan 


medidas de protección contra la introducción y difusión en el 
territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos 
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 


exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 22 de enero de 
2005), y sus posteriores modificaciones. 


 
b) Legislación relativa al Registro Oficial de Productores, Comerciantes e 


Importadores de Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV) y al 
Pasaporte fitosanitario: 


 


 Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establecen las 
obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes e 


importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos, así 
como las normas detalladas para su inscripción en un Registro oficial 
(BOE de 20 de mayo de 1993), y sus posteriores modificaciones. 


 Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establece la 
normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la 


circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros 
objetos dentro de la Comunidad, y por la que se establecen los 
procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las 


condiciones y procedimientos para su sustitución (BOE de 20 de 
mayo de 1993), y sus modificaciones posteriores. 


 
c) Legislación relativa a las Zonas Protegidas: 
 


 Orden de 31 de enero de 1994, por la que se establecen las 
modalidades de los estudios a realizar en el marco del 


reconocimiento por la Unión Europea de las zonas protegidas en 
España expuestas a riesgos fitosanitarios específicos (BOE de 8 de 
febrero de 1994). 


 Orden de 15 de febrero de 1994, por la que se establecen normas 
para la circulación de determinados vegetales, productos vegetales 


y otros objetos por una zona protegida y para la circulación de tales 
vegetales, productos vegetales y otros objetos procedentes de tal 
zona protegida dentro de la misma (BOE de 24 de febrero de 1994). 


 
d) Legislación relativa a los Laboratorios de referencia: 
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 ORDEN ARM/2238/2009, de 29 de julio, por la que se designan los 


laboratorios nacionales de referencia para la identificación y el 
diagnóstico de plagas y enfermedades de los vegetales. 


 


3. Objetivos del Programa nacional de control oficial 


El objetivo estratégico de la Sanidad Vegetal es proteger los vegetales y 


productos vegetales de los daños ocasionados por las plagas, y asegurar la 
sostenibilidad de la actividad agraria y de la producción de alimentos. Para 


conseguir este fin, se han establecido los siguientes objetivos específicos:  
 
El objetivo estratégico de la Sanidad Vegetal es proteger los vegetales y 


productos vegetales de los daños ocasionados por las plagas, y asegurar la 
sostenibilidad de la actividad agraria y de la producción de alimentos. Para 


conseguir este fin, se han establecido los siguientes objetivos específicos:  
 


 Garantizar el cumplimiento de la legislación en el ámbito de la 


Sanidad Vegetal  
 Armonizar las inspecciones en todo el territorio nacional para que 


estas se lleven a cabo de forma coherente, sistemática y ordenada.  
 Conseguir aumentar el nivel de protección fitosanitaria frente a la 


introducción y propagación de organismos nocivos  
 Registro de todos los operadores  
 Control de la aplicación del Pasaporte fitosanitario  


 
4. Autoridades Competentes del Programa  


4.1 Punto de contacto nacional de España para el Programa de Control 


Los datos de la persona de contacto en España para el Programa de Control 
Oficial de Sanidad Vegetal se muestran en el siguiente cuadro:  


   


 


4.2 Autoridades competentes nacionales y de Comunidades Autónomas 


 Competencias a nivel nacional 


 


DIRECCIÓN TELÉFONO FAX DIRECCIÓN 


ELECTRÓNIC
A 


Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y  Medio 
Ambiente, Subdirección 


General de Sanidad e 
Higiene Vegetal y Forestal 


c/ Almagro , n° 33 
E - 28071 MADRID 


+349134745
08 


+349134740
87 


 
sanidadveget
al@magrama


.es 



mailto:sanidadvegetal@marm.es

mailto:sanidadvegetal@marm.es

mailto:sanidadvegetal@marm.es
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En el sistema de control fitosanitario intervienen órganos administrativos 


implicados tanto en Sanidad Vegetal como en Sanidad Forestal, cuyas 
competencias a nivel nacional recaen en el Ministerio de  Agricultura, 


Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). En este contexto, la 
Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, integrada en 
la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, es la autoridad 


competente en materia de Sanidad Vegetal de tal forma, que en este 
ámbito, representa a España a nivel internacional, se encarga de su política, 


y es responsable de la transposición de la legislación de la UE, así como de 
gestionar la coordinación.  
 


Asimismo, asume las competencias fitosanitarias en el ámbito forestal de 
forma coordinada con la Subdirección General de Silvicultura y Montes, 


integrada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, que 
es competente en la  elaboración, aplicación y seguimiento del Plan Nacional 
de actuaciones prioritarias de restauración hidrológico-forestal, en la 


participación en la elaboración de los planes de protección de montes y, en 
especial, en la defensa contra incendios forestales y en las funciones que las 


Leyes 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, 


atribuyen a la Administración General del Estado. 
 
También cabe mencionar la estrecha colaboración y coordinación, en 


materia fitosanitaria, con la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y 
Control en Frontera, responsable de los controles de importación de 


vegetales y productos vegetales para evitar la introducción de organismos 
nocivos  a través de los Puestos de Inspección Fronterizos (PIFs). 
 


 Competencias a nivel autonómico 
 


España está compuesta por 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades 
autónomas, de las cuales sólo 16 están incluidas en el sistema de control 
fitosanitario de la UE. Hasta la fecha, está excluida la Comunidad Autónoma 


de Canarias por recibir la consideración de región ultraperiférica de la UE. 
 


La fitosanidad abarca actividades tanto en el ámbito de la Sanidad Vegetal 
como de la Sanidad Forestal. En este sentido, cada comunidad autónoma 
desarrolla su propio ámbito competencial definiendo diferentes 


organigramas, adaptadas a su organización territorial en provincias.  
 


Por otro lado, hay comunidades autónomas que integran todas las 
competencias fitosanitarias en el ámbito de actuación de un solo Servicio 
(Asturias y Extremadura). 


 
En otras comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y 


León, Castilla la Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana), las 
competencias en materia de Sanidad Vegetal son de los Servicios 
integrados en Consejerías/Departamentos de Agricultura, mientras que las 


correspondientes al ámbito forestal son desarrolladas por Servicios 
integrados en Consejerías/Departamentos de Medio Ambiente. 


 







Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 
2016-2020 
Programa Nacional de Control Oficial de Sanidad Vegetal Página 10 
 


Por último, hay comunidades autónomas que tienen las competencias 


distribuidas en dos o más Servicios pero todos ellos integrados en la misma 
Consejería/Departamento (Galicia, Cantabria, Madrid,  Murcia, Navarra y 


País Vasco). 
 
En el caso concreto de la Sanidad Vegetal, cada Comunidad Autónoma tiene 


un Servicio Central, pero hay algunas Comunidades Autónomas (Andalucía, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, País Vasco y 


Comunidad Valenciana) que, además, tienen delegaciones provinciales 
(Servicios o Secciones Provinciales de Sanidad Vegetal). No existen 
unidades comarcales o locales. 


 
Por lo tanto, dentro del ámbito de la Sanidad Vegetal los encargados de los 


controles fitosanitarios son el Servicio Central de Sanidad Vegetal de cada 
comunidad autónoma y, en su caso, los Servicios o Secciones Provinciales 
de Sanidad Vegetal. En este sentido, las comunidades autónomas planifican 


su trabajo en el marco de programas fitosanitarios específicos regionales 
(como el Plan Andaluz de Sanidad Vegetal), y las prioridades se definen 


según lo acordado en el Comité Fitosanitario Nacional y según los resultados 
de la campaña previa. 


 
En las Comunidades Autónomas se organizan reuniones periódicas entre 
todas las delegaciones provinciales de Sanidad Vegetal, o cuando se 


consideran necesarias. En algunas de ellas también participan las 
corporaciones locales, cuando las actuaciones fitosanitarias así lo requieren.  


 
Las competencias asumidas por las comunidades autónomas en materia de 
control fitosanitario son: 


 
 Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia 


fitosanitaria, tanto de la legislación nacional y comunitaria, como la 
propia de su comunidad autónoma.  


 Inspecciones y controles en origen, incluyendo la vigilancia de 


campos y cosechas, así como de masas forestales, para la detección 
de organismos nocivos y delimitación de zonas afectadas; así como 


la prevención y lucha contra tales organismos.  
 Registros de productores, comerciantes e importadores de vegetales 


y productos vegetales, almacenes colectivos y centros de 


expedición.  
 Autorizaciones y controles del Pasaporte fitosanitario.  


 Todas las demás funciones relacionadas con la Sanidad Vegetal, con 
excepción de las encomendadas a la Administración del Estado y, 
especialmente, aquellas de carácter ejecutivo, como la planificación, 


organización, dirección y ejecución de campañas establecidas de 
tratamientos contra plagas, y la adopción, dentro de la normativa 


vigente, de limitaciones aconsejables u obligatorias que afecten a la 
sanidad de los cultivos o la transmisión de plagas a través de los 
medios de transporte o de locales relacionados con productos 


vegetales.  
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4.3 Órganos de coordinación  nacionales y autonómicos  


La coordinación de las actividades en materia fitosanitaria se trata a nivel 
nacional en el Comité Fitosanitario Nacional (CFN) creado en 1998 (Real 
Decreto 1190/1998, de 12 de junio, modificado por El Real Decreto 


148/2014, de 7 de marzo de 2014.). La preside el Director General de 
Sanidad de la Producción Agraria, y lo componen representantes de todas 


las comunidades autónomas, que se reúnen al menos una vez cada 
trimestre. El CFN recibe el apoyo de 14 Grupos de Trabajo que tratan con 
sectores específicos de la producción, abarcando distintos cultivos y 


aspectos de la fitosanidad. En el siguiente organigrama se muestra la 
organización del sistema de control de Sanidad Vegetal a nivel nacional: 
 
 


 
 


* La Comunidad Autónoma de Canarias no está incluida en el sistema 
fitosanitario de la Unión Europea por tratarse de una región 
ultraperiférica.  


 
DGSPP-SGSHVF: Dirección General de Sanidad de la Producción 


Primaria – Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal  


CFN 


SERVICIOS 


FITOSANITARIOS 


CENTRALES 


SERVICIOS 


FITOSANITARIOS 


PROVINCIALES  


Coordinación de la Sanidad Vegetal 


Actuaciones fitosanitarias 


y gestión de los servicios provinciales 


Control 


  Coordinación, armonización  y 


consenso:  


   - Planes nacionales 


   - Planes de contingencia 


   - Protocolos de actuación   


   - Manuales de procedimiento 


*16 CCAA 


CONSEJERÍAS 


Controles fitosanitarios 


6 LNR 


25 


Laboratorios 


de diagnóstico  


CCAA 


14 Grupos de expertos  


distintos  


Apoyo 


Resultados de análisis 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, 


ALIMENTACIÓN Y MEDIO 


AMBIENTE,  


 DGSPP-SGSHVF 


  


DS 


Y MEDIO RURAL Y MARINO 


(DGRAG-SGSPP) 
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CFN: Comité Fitosanitario Nacional 


LNR: Laboratorio Nacional de Referencia 
 


 
5. Soportes para el programa de control 


5.1 Recursos materiales, humanos y económicos (incluyen 


laboratoriales y bases de datos). 


Para el desarrollo de las actividades de control fitosanitario se utilizan los 
medios materiales necesarios y disponibles, tales como vehículos oficiales, 
material y actas para toma de muestras, y equipos informáticos, entre 


otros. Estos recursos son compartidos con otras tareas y con otras 
actividades distintas de las incluidas en el Programa de control de Sanidad 


Vegetal.  
 
En cuanto a los recursos humanos, para el desarrollo de las actividades 


relacionadas con la Sanidad Vegetal, las distintas Administraciones, 
Administración General del Estado  y autonómicas, disponen de personal 


especializado, tanto técnico como administrativo. 
La red de Laboratorios, tanto de referencia como de diagnóstico de las 


comunidades autónomas, cuenta con las instalaciones y métodos necesarios 
para el análisis de muestras de las distintas clases de organismos nocivos. 
 


En cuanto a los recursos económicos de los que disponen las comunidades 
autónomas se observa que estas cuentan con fondos financieros 


procedentes de sus propios presupuestos autonómicos, si bien existen 
programas de colaboración financiera por parte del MAGRAMA, que pueden 
alcanzar hasta el 50% de los gastos elegibles.  


 
 


 Laboratorios nacionales de referencia (LNR) 
 
En el apartado 4 del Artículo 47 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 


Sanidad Vegetal, se establece que el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA) dispondrá de laboratorios de referencia 


designados entre los laboratorios de identificación y diagnóstico de las 
comunidades autónomas  u otros de reconocido prestigio. Por otra parte, en 
el apartado 2 del artículo 13 del  Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, 


por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de 
organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio 


nacional, se estipula que el MAGRAMA puede designar los laboratorios que 
deben desarrollar las funciones de referencia previo informe del Comité 
Fitosanitario Nacional. 


 
Entre las principales funciones atribuidas a los laboratorios nacionales de 


referencia se encuentran las siguientes: 
 


 Identificación y diagnóstico en aquellos casos de primera detección de 


un organismo de cuarentena en el Estado Español, de muestras no 
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rutinarias, de organismos de difícil identificación, de confirmación de 


diagnósticos, etc. 
 Participación en los programas nacionales de prospección de plagas. 


 Armonización de los métodos y técnicas que hayan de utilizarse a 
nivel nacional. 


 Realizar actividades relacionadas con el cumplimiento de los 


programas de aplicación de buenas prácticas de laboratorio que sean 
de su competencia  


 
En la Orden ARM/2238/2009, de 29 de julio, se designan los laboratorios 
nacionales de referencia para la identificación y el diagnóstico de plagas y 


enfermedades de los vegetales, siendo los siguientes: 
 


 LNR para la identificación y diagnóstico de artrópodos perjudiciales y 
útiles: Unidad de Protección de Cultivos del Departamento de 
Producción Vegetal (Botánica y Protección Vegetal) de la Escuela 


Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 


 LNR para la identificación de nematodos fitopatógenos: Laboratorio 
de Nematología del Departamento de Biodiversidad y Biología 


Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
 LNR para la identificación y diagnóstico de hongos fitopatógenos: 


Grupo de Investigación en Hongos Fitopatógenos del Instituto 


Agroforestal Mediterráneo de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 LNR para la identificación y diagnóstico de bacterias fitopatógenos: 


Laboratorio de Bacteriología del Centro de Protección Vegetal y 
Biotecnología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias    


 LNR para la identificación y diagnóstico de virus, viroides y 


fitoplasmas de especies leñosas: Laboratorio de Virología e 
Inmunología del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del 


Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias    
 LNR para la identificación y diagnóstico de virus, viroides y 


fitoplasmas de especies no leñosas: Grupo de Virología e Inmunología 


del Instituto Agroforestal  Mediterráneo de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 


 
 Laboratorios oficiales de controles de rutina 


 


Los laboratorios de diagnóstico de las comunidades autónomas son los 
responsables de la identificación y diagnóstico de las muestras tomadas en 


las inspecciones realizadas en el mercado interior. Son los laboratorios 
oficiales de control de rutina.  
 


Todas las comunidades autónomas tienen al menos un laboratorio de 
diagnóstico fitosanitario en cumplimiento de la Ley 43/2002, de 20 de 


noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal. De los exámenes oficiales y los 
controles fitosanitarios establecidos por la Directiva 2000/29/CE y su 
desarrollo reglamentario, así como de los planes anuales de estudios, se 


deriva la recogida de un número variable de muestras sospechosas o, en su 
caso,  portadoras potenciales de infecciones latentes que requieren un 


diagnóstico en laboratorio. 
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Los laboratorios de las comunidades autónomas comunican los resultados 
de su actividad mediante informe escrito a la Unidad de la que dependan 


jerárquicamente. Las actividades analíticas que realizan van encaminadas 
principalmente a la identificación y diagnóstico de artrópodos, nematodos, 
hongos, bacterias, virus, viroides y fitoplasmas, siguiendo los protocolos 


oficiales (según las Normas EPPO) de identificación y diagnóstico de los 
grupos organismos anteriormente citados.  


 
El procedimiento de designación de los laboratorios difiere de unas 
comunidades autónomas, siempre dentro de unos criterios consensuados. 


En algunos casos, como en Navarra, la designación de su laboratorio oficial 
se hace mediante la definición de sus competencias a través de una Orden 


Foral y, en otros casos, como en Andalucía, la designación de los 
laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal, se llevan a cabo a través de 
Decreto.  


 
La relación actualizada con los Laboratorios oficiales de diagnóstico de las 


comunidades autónomas se recoge en el Anexo I. 


5.2 Delegación de tareas de control. 


En lo que concierne al ámbito de la Sanidad Vegetal, si bien la Directiva 
2000/29/CE permite el uso de organismos privados para llevar a cabo 
tareas de control fitosanitario, en España no es posible delegar estas tareas. 


5.3 Procedimientos normalizados establecidos documentalmente. 


Entre los procedimientos normalizados establecidos documentalmente a 


nivel nacional, cabe destacar: 
 


 “Manual de Procedimiento de Inspección Fitosanitaria en el 


Mercado Interior Europeo”, última actualización diciembre 2014. 
 “Manual de Procedimiento de Inspección Fitosanitaria de la 


Patata”, última actualización diciembre 2014. 
 Plan de Contingencia de la “Podredumbre parda de la patata 


(Ralstonia solanacearum)”  


 Plan de Contingencia de la “Podredumbre anular de la patata 
(Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus)” 


 Directrices para la elaboración de Planes de Contingencia   
 “Programa para la aplicación de la normativa fitosanitaria relativa 


al nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus) 


– Plan Nacional de Contingencia y protocolo higiene”, elaborado 
en 2008 y modificado en 2012 y 2014 


 “Protocolo de inspección de envíos comerciales de Portugal en las 
infraestructuras viales para la verificación del cumplimiento de la 
Decisión de Ejecución 2012/535/UE de la Comisión en madera, en 


embalajes de madera y en plantas sensibles al Nematodo de la 
Madera del Pino (Bursaphelenchus xylophilus)”. Elaborado en 


2009 y modificado en 2012 y 2014 
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 “Protocolo de inspección de aserraderos e industrias de la 


madera”. Elaborado en 2008 y modificado en 2010, 2012 y 2014. 
 “Plan de Acción Nacional para el Control del Nematodo de la 


Madera del Pino”. Modificado en mayo de 2010. 
 “Plan de Acción Nacional para el Control del Picudo Rojo de las 


Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus)”, elaborado en 2010 


 Descripción del procedimiento para la solicitud de informe a los 
Laboratorios Nacionales de Referencia de Sanidad Vegetal, 


elaborado en 2011 
 Plan de contingencia de pomacea spp. elaborado en 2015. 
 Modelo de formato para las notificaciones escritas de organismos 


nocivos, adoptado en 2011 
 Protocolo de actuación para el desarrollo de los requisitos 


establecidos en el RD 1201/1999, para el movimiento de material 
sensible a fuego bacteriano, elaborado en 2011 


 Plan de Contingencia de Trioza erytreae (Del Guercio). 


 Plan de Contingencia de Xylella fastidiosa (Well y Raju). 
 Plan de Contingencia de Pseudomonas syringae pv. actinidiae 


(Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto). 
 


Asimismo, las Autoridades competentes de las comunidades autónomas 
desarrollan, en su caso, sus propios procedimientos documentados en el 
marco de las medidas establecidas a nivel nacional. 


5.4 Planes de emergencia 


Este requisito no es de aplicación a controles oficiales respecto a Sanidad 


Vegetal, ya que está relacionado con riesgos en la Seguridad Alimentaria y 
los organismos nocivos de los vegetales no constituyen un riesgo 
alimentario real. En este sentido, en el ámbito de la Sanidad Vegetal sólo se 


desarrollan Planes de Contingencia o Medidas de Emergencia para el control 
y erradicación de determinados organismos nocivos de los vegetales y 


productos vegetales.  


5.5 Formación del personal 


La formación del personal, acorde al desempeño de las distintas funciones, 


abarca un amplio espectro, desde titulados superiores y grado medio, 
formación profesional, Ingenieros agrónomos, Ingenieros técnicos agrícolas, 


Ingenieros de montes, ingenieros forestales, agentes forestales, peritos 
agrícolas, oficiales agrarios, auxiliares (administrativos, de laboratorio, de 
campo) y analistas de laboratorio, entre otros. 


 
Con objeto de armonizar las inspecciones en todo el territorio Nacional para 


que estas se lleven a cabo de forma coherente, sistemática y ordenada, se 
realizan, si se considera necesario, dentro de las limitaciones 
presupuestarias: 


 
 Impartición de cursos de formación  


 Actualización del manual (una actualización al año). 







Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 
2016-2020 
Programa Nacional de Control Oficial de Sanidad Vegetal Página 16 
 


 Manual a disposición de los usuarios (manual disponible en la página 


WEB del MAGRAMA). 
 


Además, con objeto de mejorar la formación e información en sanidad 
vegetal de los operadores, las CCAA realizan,  si lo consideran necesario, 
dentro de las limitaciones presupuestarias: 


 
 Impartición de cursos de formación a viveristas.  


 Elaboración de folletos divulgativos.  
 


6. Descripción del Programa de control  


El Programa de Control Oficial de Sanidad Vegetal, en la parte que 
concierne al cumplimiento del Reglamento 882/2004, engloba las 


actividades de control en materia fitosanitaria relacionadas con el mercado 
interior europeo, competencia de la Subdirección General de Sanidad e 
Higiene Vegetal y Forestal, y que implementan las Autoridades competentes 


de todas las comunidades autónomas. 


6.1 Planificación de los controles oficiales: Priorización de los controles. 


Categorización del  riesgo.  


En el ámbito de la Sanidad Vegetal, las prioridades de control se determinan 


de acuerdo con los riesgos potenciales consecuencia de la detección de 
organismos nocivos de cuarentena, de tal manera que los recursos son 
asignados de acuerdo a dicha premisa.  


 
La existencia de brotes de determinados organismos nocivos, tales como 


Erwinia amylovora, Fusarium circinatum, Pseudomas syringue, 
Rhyncophorus  ferrugineus o Bursaphelenchus xylophilus, entre otros, ha 
motivado que el seguimiento de los mismos se haya convertido en 


prioritario para el establecimiento de medidas fitosanitarias de control y 
erradicación o, en su caso, de contención de la plaga. 


 
En este contexto, la valoración del riesgo potencial de una amenaza 
fitosanitaria se analiza en el seno del Comité Fitosanitario Nacional, 


estableciendo en caso necesario Grupos de Trabajo específicos, formados 
por todas las partes interesadas, con la presencia de expertos reconocidos a 


nivel nacional. 


6.2 Punto de control  


Las Autoridades competentes de todas las comunidades autónomas llevan a 


cabo los exámenes y controles oficiales en los establecimientos inscritos en 
el Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de 


Vegetales, con una doble función, documental y fitosanitaria, incluyendo en 
su caso la toma de muestras. 
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De esta forma, se abarcan todas las inspecciones relativas al Pasaporte 


fitosanitario y al Registro Oficial de Productores, Comerciantes e 
Importadores de Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV), dando 


cumplimiento a la Directiva 2000/29/CE (RD 58/2005). 


6.3 Nivel de inspección y frecuencia de los controles oficiales 


La frecuencia se establecerá en función de la casuística a tener en cuenta:  


 
 La frecuencia de los controles oficiales a entidades inscritas en el 


Registro de Productores, Comerciantes e Importadores es anual. 
 Los exámenes oficiales para autorizar el Pasaporte fitosanitario, o 


alguna modificación posterior, se realizarán cuando se lleve a cabo 


su solicitud o cuando varíen las condiciones iniciales de dicha 
autorización.  


 En los controles para el mantenimiento de Zona Protegida, la 
frecuencia también es anual 
 


Asimismo, se realizarán inspecciones fitosanitarias siempre que un riesgo 
fitosanitario potencial así lo determine.  


6.4 Naturaleza del control: métodos o técnicas usadas para el control 
oficial 


Para armonizar y facilitar las actuaciones fitosanitarias en todo el territorio 
nacional se elaboran Manuales de Procedimiento, protocolos de actuación y 
directrices, entre otros instrumentos. En este ámbito, y desde el punto de 


vista de una actuación fitosanitaria general que da respuesta a la Directiva 
2000/29/CE, se elaboró un Manual de Procedimiento de Inspección 


Fitosanitaria en el Mercado Interior Europeo con la metodología a seguir en 
los controles oficiales. 
 


La sistemática de actuación fitosanitaria que el Manual de Procedimiento, 
arriba indicado, contempla es la siguiente: 


 
 Controles oficiales: Los exámenes oficiales serán llevados a cabo 


conforme a lo especificado en el Manual de Procedimiento de 


Inspección Fitosanitaria en el Mercado Interior Europeo, aprobado en 
el marco del Comité Fitosanitario Nacional, y en el cual se hace 


referencia a los procedimientos concretos de inspección y de toma de 
muestras para cada caso. En este sentido, todo examen oficial 
realizado, sea cual sea la circunstancia que lo motive, dará lugar al 


levantamiento de un Acta de examen oficial, en la cual se recogen los 
datos de identificación y documentales de la empresa sometida a 


Examen oficial, así como las observaciones visuales que se lleven a 
cabo, que constituye el acta propiamente dicha, y una ficha de toma 
de muestras, donde se reflejarán los datos de cada una de las 


muestras que, sí ha lugar, sea necesario tomar durante el examen 
oficial. Deberá cumplimentarse una de estas fichas por cada 


organismo nocivo que motive la toma de muestras. 
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 Controles fitosanitarios: Son aleatorios y podrán ser realizados con la 


finalidad de llevar a cabo un control en un vivero, almacén, 
mercancía etc., así como para comprobar la situación fitosanitaria de 


algún vegetal o producto vegetal, en relación con algunos de los 
organismos nocivos contemplados en la legislación.  
 


 Recogida de muestras: De todo Control oficial o control fitosanitario 
podrá derivarse la correspondiente toma de muestras. Se distinguen 


los siguientes casos: 
 


- Organismos nocivos de cuya presencia existe constancia en 


España: 
 


 Muestras preceptivas: Son las que, según el procedimiento de 
inspección, hay que tomar para su análisis, en función del 
número de plantas. 


 
 Muestras para confirmación de síntomas: Son las que, según el 


procedimiento de inspección, habrá que tomar para su análisis 
en función de los síntomas observados durante la inspección 


visual.  
 
- Organismos nocivos de cuya presencia no existe constancia en 


España:  
 


Sólo se tomarán muestras cuando los síntomas observados 
hagan sospechar su presencia. Paralelamente a lo explicado, de 
los Controles fitosanitarios podrán derivarse, si procede, la 


correspondiente toma de muestras, siguiendo el mismo 
procedimiento y usando el mismo modelo de ficha de toma de 


muestras utilizado en el caso de los Exámenes oficiales. En 
ambos casos las muestras, junto con la ficha correspondiente, 
se remitirán al laboratorio asignado en el Plan anual.  


 
 Medidas fitosanitarias cautelares: Si del resultado del Examen oficial 


o Control fitosanitario realizado en una empresa se desprendiera que 
los vegetales, productos vegetales u otros objetos presentes en sus 
instalaciones pudieran constituir un riesgo de propagación de 


organismos nocivos de cuarentena, el vivero o las plantas afectadas 
podrán ser inmovilizadas de forma cautelar hasta que se verifique si 


existe tal riesgo. 


6.5 Incumplimientos del programa 


Los tipos de no conformidades encontradas en los procesos de verificación 


se diferencian en: no conformidades graves que pueden invalidar el control 
y no conformidades leves o menores que no invalidan el control. Se 


establecen asimismo medidas correctivas. 


6.6 Medidas adoptadas ante la detección de incumplimientos 







Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 
2016-2020 
Programa Nacional de Control Oficial de Sanidad Vegetal Página 19 
 


Dependiendo del grado de incumplimiento, las medida adoptada es la 


suspensión cautelar o definitiva de la posibilidad de expedir Pasaportes 
Fitosanitarios. 


Además los  vegetales, productos vegetales o medios de cultivo afectados 
serán sometidos a una varias de las siguientes medidas, tal y como 
establece el artículo 11 de la Directiva 2000/29/CE: 


 
 Tratamiento adecuado, seguido por la expedición del pasaporte 


fitosanitario adecuado, en caso de que se consideren cumplidas las 
condiciones como consecuencia de dicho tratamiento. 


 Autorización para la circulación, bajo control oficial, hacia zonas en 


las que no representen un riesgo adicional. 
 Autorización para la circulación, bajo control oficial, hacia 


determinados lugares para su transformación industrial. 
 Inmovilización y destrucción, en su caso, de los vegetales y productos 


vegetales. 


 Cualquier otra medida cautelar que pudiera determinar la autoridad 
competente.  


 
7. Revisión del programa de control 


7.1 Supervisión del control oficial 


Para la consecución de los objetivos del programa de sanidad vegetal; es 
decir, el plan oficial de controles oficiales consiste en  llevar a cabo los 


exámenes y controles oficiales en los establecimientos inscritos en el 
Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales, 


abarcando  todas las inspecciones relativas al Pasaporte fitosanitario. 
 
 La supervisión se caracteriza por lo siguiente: 


 
 La realiza la propia unidad sobre sus propios inspectores. 


 Se realiza de forma continua a lo largo del año. 
 Participan en ella todos los implicados en el control oficial. 
 Sus resultados han de servir para mejorar el control oficial y generar 


buenas prácticas de control. 
 


 Posibles medios para realizar la supervisión de controles 
oficiales 


 


El programa de control de sanidad vegetal estará sujeto a un sistema de 
supervisión que habrá de ser documentado mediante la realización de 


informes y actas de control. 
 
Las comunidades autónomas competentes en la realización de los controles, 


deberán informar a la unidad responsable de sanidad vegetal del MAGRAMA 
sobre la realización y supervisión del programa de control de sanidad 


vegetal en sus respectivos territorios. 
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Se realiza tanto verificaciones documentales como in situ y se realizara de 


la siguiente forma:  
  


Supervisión documental de las actas  
 
Se entenderá por supervisión documental  la supervisión realizada sobre 


todo tipo de documentos en formato papel o electrónico relacionado con el 
control oficial, bases de datos o aplicaciones informáticas, actas, informes, 


procedimientos, sistema utilizado para la selección de explotaciones a 
inspeccionar, uso de datos o inspecciones de otros programas de control. En 
definitiva, en nuestro caso particular, es  la supervisión por el Jefe de 


servicio, jefe de unidad o por el superior jerárquico del inspector, de las 
actas de inspección emitidas en relación al Pasaporte Fitosanitario. En el 


caso de Aragón esta  se puede realizar por el Director de Centro de Sanidad 
y Certificación Vegetal 
 


Se realizará en el Centro de trabajo. Durante la campaña se realizará una 
supervisión documental aleatoria de las actas emitidas por los inspectores 


del centro, supervisando que estén debidamente cumplimentadas, firmadas 
y sin errores así como que los datos reflejados en las actas estén 


actualizados en la aplicación informática si la hubiera. 


Supervisión in situ 
 


Se entenderá por supervisión in situ la supervisión realizada sobre el 
terreno, acompañando al inspector y siguiendo el mismo proceso de 


inspección que él realice. Puede comenzar ya en la oficina con la 
preparación de la inspección y seguir hasta su finalización o acciones 
posteriores a la misma. Es decir, en nuestro caso particular, es el 


acompañamiento por parte del Jefe de servicio, jefe de unidad o por el 
superior jerárquico del inspector,  a la inspección que se va a realizar en el 


terreno relativo al Pasaporte Fitosanitario.  Priorizarán las actuaciones en 
los exámenes oficiales frente a las inspecciones fitosanitarias preceptivas 
con toma de muestras. 


 
Se plantea durante la visita a las empresas ROPCIV sujetas a emisión del 


Pasaporte Fitosanitario en los distintos ámbitos (zona tampón, zona 
demarcada, industria de la madera, productor de material vegetal…). El Jefe 
de  Servicio o de Unidad o superior jerárquico acompañará a los inspectores 


sin previo aviso a una de las inspecciones. 
 


Se establecen para nuestro programa de control del Pasaporte Fitosanitario 
los siguientes: 
 


 100% de supervisión para los expedientes que tengan inicio de 
expediente sancionador. Se realiza la revisión específica de los casos 


positivos o no conformes y de su posterior seguimiento y/o apertura 
de expediente sancionador si ese fuera el caso. 


 3%  de supervisión en la inspección documental 


 1%  de supervisión en la inspección in situ 
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La supervisión del programa de control podrá ser  realizada y documentada 


de la siguiente manera: 
 


 Revisión de informes y actas de control, considerando un porcentaje 
determinado, de actas realizadas por los inspectores a nivel de 
campo, que en un año, serán revisadas para comprobar que la 


inspección se ha realizado de forma correcta. Visita a un porcentaje 
establecido de explotaciones inspeccionadas para comprobar la 


adecuación del control. 
 


 Envío de informe a la unidad responsable de sanidad vegetal del 


MAGRAMA, aportando datos sobre el seguimiento del número del 
número de controles realizados y de las infracciones registradas, así 


como de las modificaciones propuestas para los programas en función 
de los resultados. También se informará sobre la frecuencia de 
revisión de los check list (actas) utilizados para los controles y su 


idoneidad. 
 


 Revisión especifica de los casos positivos o no conformes y de su 
posterior seguimiento y/o apertura de expediente sancionador si ese 


fuera el caso. Tener documentado el procedimiento administrativo, y 
como se realizan las sanciones  a  partir de las infracciones 
detectadas, en el curso de la inspección. 


 
Constancia por escrito de estos procesos de supervisión:  


 
1. Actas de reuniones de coordinación a nivel autonómico 
2. Visados de actas de inspección si son supervisadas por un superior 


3. Constancia escrita de buenas prácticas de control establecidas 
como resultado de procedimientos de supervisión, en cuanto a la 


realización, organización y preparación de los controles, y los 
manuales o instrucciones elaborados para la realización de los 
controles en campo. 


 


7.2 Verificación de la eficacia del control oficial 


La verificación del cumplimiento permite comprobar si los controles oficiales 
en los establecimientos inscritos en el Registro Oficial de Productores, 


Comerciantes e Importadores de Vegetales se están haciendo bien. Es un 
proceso de evaluación continuo. 
 


La verificación de la eficacia (efectividad) del control consiste en la 
evaluación de los procedimientos de los controles oficiales en los 


establecimientos inscritos en el Registro Oficial de Productores, 
Comerciantes e Importadores de Vegetales, con la finalidad de comprobar si 
estos procedimientos que se realizan son coherentes y permiten conseguir 


los objetivos que tiene el programa de sanidad vegetal. 
 


Para ello se establecen distintos objetivos e indicadores 
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OBJETIVO 1 


 
MOTIVACIÓN DEL OBJETIVO: Obtener la máxima información posible 


acerca del estado de los productores y comerciantes de vegetales y 
productos vegetales en cuanto  a la normativa contemplada en el programa, 
especialmente en aquellas de mayor riesgo 


OBJETIVO: Realización del 100% del total de las inspecciones anuales 
totales a productores con niveles de riesgo   


INDICADOR: Porcentaje de controles oficiales realizados a productores con 
nivel de riesgo alto 
 


OBJETIVO 2 
 


MOTIVACIÓN DEL OBJETIVO: Armonizar las inspecciones en todo el 
territorio Nacional para que estas se lleven a cabo de forma coherente, 
sistemática y ordenada 


OBJETIVO: Actualización del manual de procedimiento de inspección en el 
mercado interior 


INDICADOR: Realizar anualmente una actualización del Manual de acuerdo 
con las modificaciones de la legislación 


 
7.3 Auditoria del programa de control oficial.  


Las auditorias no son de aplicación al ámbito de la Sanidad Vegetal tal y 


como se recoge en la Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 2007, 


sobre directrices destinadas a ayudar a los estados miembros a elaborar el 


plan nacional de control único, integrado y plurianual previsto en el 


Reglamento (CE) nº 882/2004 de Parlamento Europeo y del Consejo. Por 


tanto, en el ámbito de Sanidad Vegetal no existe supervisión y auditoria del 


Estado sobre las Comunidades Autónomas. En este sentido, y de acuerdo a 


la Constitución Española, sólo debe existir el deber de proporcionar 


información. En cualquier caso, existe una supervisión interna en las 


Unidades competentes en materia fitosanitaria de las Comunidades 


Autónomas y del MAGRAMA. 
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8. Anexos 


 


ANEXO I: Laboratorios oficiales de diagnóstico de las comunidades 
autónomas 


 


 


COMUNIDAD AUTÓNOMA LABORATORIOS 


 


ANDALUCÍA 


Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 


Servicio de Coordinación de Laboratorios 


c/ Bergantín, 39 


41012-SEVILLA 


Información sobre laboratorios de Sanidad Vegetal: 


http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/port


al/agenciaagrariaypesquera/centros/laboratorios/labora


torios-agroganaderos/sanidad-vegetal/index.html 


 


Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 


Dirección General de la Producción Agrícola y 


Ganadera  


Servicio de Sanidad Vegetal 


Calle Tabladilla S/N 


41071-SEVILLA 


 


Información sobre Sanidad Vegetal: 


sanidadvegetal.capma@juntadeandalucia.es 


 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


Ctra. Punta umbría - cartaya, km.12. 


21459-El Rompido (Huelva) 


Tlfno.- 670 94 39 54 


Fax.- 959 02 47 02 


E_mail:  juan.bascon@juntadeandalucia.es 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


GEOLIT Parque Científico y Tecnológico. 


 C/ Sierra Morena, manzana 12B 


Mengíbar 23620 (Jaén) 


Tlfno.- 600 14 99 56 


Fax.- 953 36 55 74 


e_mail:  antoniom.alaejos@juntadeandalucia.es 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


Autovía del Mediterráneo, Salida 420 (Paraje 


San Nicolás) 


04745- LA MOJONERA (ALMERÍA) 


Tlfno.-   600 14 61 56 


FAX.-   950 15 31 50 


e_mail:  mangel.marquez@juntadeandalucia.es 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


Ctra. de Utrera, Km. 1. Apartado 121 


41089- MONTEQUINTO (SEVILLA) 


Tlfno.- 670 94 19 24 


Fax.- 955 00 94 15 


e_mail: gregorio.garcia@juntadeandalucia.es 


ARAGÓN 


Centro de Sanidad y Certificación Vegetal 


Dirección General de Alimentación y Fomento 


Agroalimentario  


Avda. Montañana, 930  


50059-ZARAGOZA 


[Aptdo. 727- 50080-ZARAGOZA] 


Información sobre Sanidad Vegetal:  www.aragon.es   


 


Laboratorio de Diagnóstico y Prospecciones 


Fitosanitarias  


Centro de Sanidad y Certificación Vegetal. 


Diputación General de Aragón  


Avda. Montañana, 930  


50059-ZARAGOZA 


Tlfno.- 976 71 63 85/31 25 


Fax.- 976 71 63 88 


e_mail: mcambra@aragon.es; 


cpv.agri@aragon.es 


ASTURIAS 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 


Dirección General de Desarrollo Rural y 


Agroalimentación 


Servicio de Desarrollo Agroalimentario 


Sección de Sanidad Vegetal 


c/ Coronel Aranda, 2 


33005-OVIEDO  (ASTURIAS) 


Información sobre Sanidad Vegetal: 


http://www.asturias.es 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


C/ Lucas Rodríguez, 4 – Bajo 


LA CARISA 


33011-OVIEDO (ASTURIAS) 


Tlfno.- 985 28 49 67 


Fax.- 985 11 69 09 


e_mail:  svegetal@asturias.org 


 



http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/agenciaagrariaypesquera/centros/laboratorios/laboratorios-agroganaderos/sanidad-vegetal/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/agenciaagrariaypesquera/centros/laboratorios/laboratorios-agroganaderos/sanidad-vegetal/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/agenciaagrariaypesquera/centros/laboratorios/laboratorios-agroganaderos/sanidad-vegetal/index.html

mailto:sanidadvegetal.capma@juntadeandalucia.es

mailto:juan.bascon@juntadeandalucia.es

mailto:antoniom.alaejos@juntadeandalucia.es

mailto:mangel.marquez@juntadeandalucia.es

mailto:gregorio.garcia@juntadeandalucia.es

http://www.aragon.es/

mailto:mcambra@aragon.es

mailto:svegetal@asturias.org
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ISLAS BALEARES 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio  


Dirección General de Medio Rural y Marino 


Sección de Sanidad Vegetal 


c/ dels Foners, 10 


07006 - PALMA DE MALLORCA 


Información sobre Sanidad Vegetal: 


www.sanitatvegetal.caib.es 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


C/ d'Eusebi Estada, 145 


07009 -  PALMA DE MALLORCA 


Tlfno.- 971 17 61 00  


Fax.- 971 17 68 76 


e_mail:  dolmo@dgagric.caib.es 


CANTABRIA 
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 


Dirección General de Desarrollo Rural 


Servicio de Agricultura y Diversificación Rural 


PCTCAN. C/ Albert Einsten, nº 2. 39011. 


SANTANDER. Cantabria 


 


Información sobee Sanidad Vegetal: 


/www.cantabria.es/agricultura-ganaderia 


 


Laboratorio Agrícola-CIFA.  


C/ Héroes 2 de mayo, 27. 39600 Muriedas. 


Cantabria 


Tlfo: 942254401 


Fax: 942269011 


e_mail: laboratorio@cifacantabria.org 


 


CASTILLA Y LEÓN 


Consejería de Agricultura y Ganadería 


Dirección General de Producción Agropecuaria 


Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola 


c/ Rigoberto Cortejoso, 14 –2ª Planta 


47014-VALLADOLID 


Información sobre Sanidad Vegetal:  www.jcyl.es 


Centro de Control de Patata de Siembra 


c/ Río Cabia, s/n. 


09239- ALBILLOS (BURGOS) 


Tlfno.- 947 40 52 92 


Fax.- 947 40 52 92 


e_mail:  mardiapa@jcyl.es 


Centro Regional de Diagnóstico 


Ctra. de Aldealengua a Babilafuente, km. 6 


37340- ALDEARRUBIA (SALAMANCA) 


Tlfno.- 923 36 31 50 /80 


Fax.- 923 36 31 49 


e_mail:  pgb@gugu.usal.es 


Consejería de Fomento y Medio Ambiente 


Dirección General de Medio Natural 


Servicio de Sanidad Forestal 


c/ Rigoberto Cortejoso, 14 –2ª Planta 


47014-VALLADOLID 


Información sobre Sanidad Forestal:  


http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla6


6y33/1246988844380/_/_/_ 


Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos 


Polígono Industrial de Villamuriel s/n6 


34190 Villamuriel de Cerrato (PALENCIA) 


Tlfno.- 979770403-979770161 


Fax.- 979770212 


e_mail:  sanidad.forestal@jcyl.es 


 


CASTILLA–LA MANCHA 
Consejería de Agricultura 


Dirección General de Agricultura y Ganadería 


Servicio de Agricultura 


c/ Pintor Matías Moreno, 4 


45002-TOLEDO 


Información sobre Sanidad Vegetal:                                         


http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/act


uaciones/sanidad-vegetal 


Laboratorio Regional Agroalimentario y 


Ambiental 


C/ San Pedro el Verde, 49 


45071-Toledo 


Tlfno.- 925265074 


FAX.-     925265066  


e_mail: laraga@jccm.es 


 



mailto:dolmo@dgagric.caib.es

http://www.cantabria.es/agricultura-ganaderia

mailto:laboratorio@cifacantabria.org

http://www.jcyl.es/

mailto:mardiapa@jcyl.es

mailto:pgb@gugu.usal.es

mailto:sanidad.forestal@jcyl.es

mailto:laraga@jccm.es
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CATALUÑA 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, 


Alimentación y Medio Natural 


Dirección General de Agricultura y Ganadería 


Servicio de Sanidad Vegetal 


Avda. Meridiana, 38 


08018-BARCELONA 


Información sobre Sanidad Vegetal:   


http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat 


www.ruralcat.net 


Laboratorio de Agricultura y Sanidad Vegetal 


Avenida Alcalde Rovira Roure, 191 


25198 - LLEIDA 


Tlfno.-      973 30 54 77 


Fax.- 973 23 70 66  


e_mail: jalmacellas@gencat.cat 


 


 


 


EXTREMADURA 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 


Dirección General de Explotaciones Agrarias 


Servicio de Sanidad Vegetal  


Avda. de Portugal, s/n. 


06800-MÉRIDA (BADAJOZ) 


Información sobre Sanidad Vegetal:  


http://agralia.juntaex.es 


Laboratorio de Sanidad Vegetal de Badajoz 


Ctra. de San Vicente, 3 


06071- BADAJOZ 


Tlfno.- 924 01 10 90 


Fax.- 924 01 11 04 


e_mail: remedios.santiago@gobex.es 


 


Laboratorio de Sanidad Vegetal de Cáceres 


Ctra. Depuradora de Aguas, s/n. 


Aptdo. de Correos  435 


10080-  CÁCERES 


Tlfno.- 927/00 64 11 


FAX.- 927/00 64 29 


e_mail: fernando.naveiro@gobex.es 


 


GALICIA 


Consellería del Medio Rural y del Mar 


Dirección General de Producción Agropecuaria 


Servicio de Sanidad y Producción Vegetal 


Edfº Admvo. San Caetano, s/n. –2ª Planta   


15781-SANTIAGO DE COMPOSTELA 


(A CORUÑA)  


Laboratorio Agrario y Fitopatológico de Galicia 


Ctra. Betanzos-Santiago AC-542, Km. 7,5 


MABEGONDO, ABEGONDO-15318 -A 


CORUÑA 


Tlfno.-     881 881 366 


Fax.-       881 881 373 


e_mail:    jaime.fernandez.paz@xunta.es 


 


 Laboratorio de Sanidad Vegetal 


Diputación Provincial de Pontevedra 


Estación Fitopatológica “do Areeiro” 


Subida a la Robleda, s/n. 


36153  LOURIZAN (PONTEVEDRA) 


Tlfno.-         986 84 14 91 


Fax.-             986 86 42 91 


e_mail:      efa@depo.es 


 


LA RIOJA  


Consejería de Agricultura, Ganadería y 


Medio Ambiente  


Dirección General de Investigación y Desarrollo Rural 


Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico 


Agroalimentario 


Ctra. Mendavia - Logroño -Na. 134, Km. 90 


26071-LOGROÑO (LA RIOJA) 


 


Información sobre Sanidad Vegetal:   www.larioja.org 


Servicio de Laboratorio Agroalimentario 


Laboratorio Regional 


Ctra. de Burgos, Km. 6 


Finca “La Grajera” 


26071  LOGROÑO (LA RIOJA) 


Tlfno.- 941 29 12 63 


Fax.- 941 29 17 22 


e_mail:     biologia.vegetal@larioja.org 


 



http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat

mailto:jalmacellas@gencat.cat

http://agralia.juntaex.es/

mailto:remedios.santiago@gobex.es

mailto:fernando.naveiro@gobex.es

mailto:jaime.fernandez.paz@xunta.es

mailto:efa@depo.es

http://www.larioja.org/

mailto:biologia.vegetal@larioja.org
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COMUNIDAD DE MADRID 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 


ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 


DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 


Subdirección General de Recursos Agrarios 


Área de Agricultura 


C/ gran Vía 3, 2ª planta 


28013 Madrid 


LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL 


Departamento de Investigación Aplicada y 


Extensión Agraria. Instituto de Investigación y 


Desarrollo Rural Agrario y Agroalimentario 


Finca El Encín.  Autovía A-II km 38,200 


28800 Alcalá de Henares, Madrid 


Apartado postal 127 


Teléfono: 918879419 


Fax: 918837985 


MURCIA 
Consejería de Agricultura y Agua 


Dirección General de Industria Agroalimentaria y 


Capacitación Agraria 


Servicio de Sanidad Vegetal 


c/ Mayor, s/n.  


30150-LA ALBERCA (MURCIA) 


Información sobre Sanidad Vegetal:    www.carm.es 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


Estación Sericícola. C/ Mayor s/n 


30150  LA ALBERCA (MURCIA) 


Hongos y bacterias 


Tlfno.- 968 36 67 86 


Fax.- 968 84 00 49 


e_mail:  carmen.beltran@carm.es 


Vírus y nematodos 


Tlfno.- 968 39 59 10 


Fax.- 968 84 00 49 


e_mail:  ana.cano@carm.es 


NAVARRA 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 


Administración Local 


Dirección General de Agricultura y Ganadería 


Sección de Laboratorio Agroalimentario 


C/ Gonzalez Tablas, nº 9, 31005 Pamplona. 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


Laboratorio de Biología Vegetal  


Avda. Serapio Huici, s/n. 


31610-  VILLAVA (NAVARRA) 


Tlfno.- 848 42 79 88 / 42 13 66 


Fax.- 848 42 13 69 


e_mail:  mreboleb@cfnavarra.es 


PAÍS VASCO 
Departamento de Desarrollo Económico y 


Competitividad  


Dirección de Agricultura y Ganadería 


Servicio de Semillas y Plantas de Vivero 


C/Donostia-San Sebastián 1 


01010-VITORIA/GASTEIZ (ÁLAVA) 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


Sección de Hortofruticultura 


Centro de Protección Vegetal 


Granja de la Diputación Foral de Bizkaia -


Derio- Ibaizabal 


Parque Tecnológico de Zamudio Edificio 600 


48160-  DERIO (BIZKAIA) 


Tlfno.- 944 54 10 09 


Fax.- 944 54 10 09 


e_mail: Juan.ramon.muguruza@bizkaia.net 


 


            Manu.lauzirika@bizkaia.net 


Laboratorio de Análisis Vegetales 


Departamento de Laboratorios, Unidad de 


Innovación Agraria (NEIKER A. B.)  


Campus Agroalimentario de Arkaute. Apto 46. 


E-01080. Vitoria-Gasteiz (ARABA).  


Tlfno.- 945 12 13 13 / 637.428.021 


Fax.- 945 28 14 22 


e_mail:  rmarquinez@neiker.net 


 


Laboratorio Agroambiental de Fraisoro 


Aptdo. 240 


20159-ZIZURKIL (GUIPÚZCOA) 


Tlfno.- 943 69 40 89 


Fax.- 943 69 33 04 


e_mail:  dberra@gipuzkoa.net 
 



http://www.carm.es/

mailto:carmen.beltran@carm.es

mailto:ana.cano@carm.es

mailto:Juan.ramon.muguruza@bizkaia.net

mailto:rmarquinez@neiker.net

mailto:dberra@gipuzkoa.net
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COMUNIDAD VALENCIANA 
Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, 


Alimentación y Agua 


Dirección General de Producción Agraria y Ganadería 


Subdirección de Sanidad Agraria y Ganadera 


CA 9 Octubre 


C/ Castan Tobeñas, nº 77 


Edificio 3.3 Planta 2ª 


46018 VALENCIA 


Información sobre Sanidad Vegetal: 


http://www.vicepresidencia.gva.es/ca/web/agricultura 


Laboratorio de Sanidad Vegetal 


Laboratorio de Diagnóstico de la Subdirección 


de Sanidad Agraria y Ganadera 


Ctra. de Alicante-Valencia, Km. 276,5 


Aptdo. de Correos 125 


46460  SILLA (VALENCIA) 


Tlfno.- 96 387 47 00 


Fax.- 96 121 05 38 


e_mail: gamon_mig@gva.es  


 


 


 



mailto:gamon_mig@gva.es
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ANEXO I: TABLA DE ACLARACIÓN SOBRE A CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ..............................................24 


 
 
1. INTRODUCIÓN: XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 
O Regulamento 178/2002, de 28 de xaneiro, no artigo 17.2 establece as responsabilidades dos 
Estados membros en relación á seguridade alimentaria  encomendándolles  velar polo cumprimento da 
lexislación  alimentaria  e controlar e verificar que os explotadores das empresas alimentarías e de 
pensos cumpren cos requisitos da lexislación alimentaria en todas as etapas da produción, e para tal 
fin manterán un sistema de controis oficiais. Isto inclúe o control daqueles materiais que non deben 
entrar na cadea alimentaria e cuxa xestión inapropiada poida afectar á saúde pública, a sanidade 
animal ou o medio ambiente. Estes produtos  deben manterse dentro dun circuíto específico e evitar 
que volvan a reintroducirse na cadea alimentaria  


O Regulamento 882/2004, establece que para garantir a aplicación efectiva do  disposto no seu artigo 
45, neste artigo 17.2 do  Regulamento 178/2002 e na normativa sobre saúde animal e benestar dos 
animais , cada Estado membro debe preparar un único plan nacional de control plurianual integrado. 
En España, este precepto normativo cúmprese coa elaboración do Plan Nacional de Control Oficial  da 
Cadea Alimentaria 2016-2020 (PNCOCA). 


Dentro do devandito Plan Nacional de Control Oficial da Cadea Alimentaria 2016-2020 elaborouse o 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE SUBPRODUTOS DE ORIXE ANIMAL NON 
DESTINADOS A CONSUMO HUMANO EN ESTABLECEMENTOS E TRANSPORTE SANDACH 
sobre a base dunha análise de risco e que constitúe  un marco básico e uniforme de actuación para o 
control dos SANDACH en todo o territorio nacional dentro do cal as diferentes autoridades competentes 
deberán desenvolver os seus propios programas de control, coa finalidade de garantir que os 
SANDACH son recollidos, transportados, identificados, manipulados, transformados, postos no 
mercado e eliminados ou utilizados conforme ao Regulamento 1069/2009. 


Na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco das competencias do Servizo de Seguridade 
Alimentaria nas Producións Gandeiras (SERSEGAL) está o rexistro / autorización e a supervisión 
dos establecementos que intervén na xestión dos subprodutos animais non destinados ao consumo 
humano (SANDACH), incluídas as empresas dedicadas a transportalos. 


Como consecuencia do anteriormente exposto, e para acadar os novos obxectivos establecidos no 
PNCOCA para este período 2016-2020, compre facer unha adaptación dos procedementos de 
control e autorización, así como a adaptación ao Plan Nacional de Control do Magrama. 


 


 


2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA:  COMUNITARIA, NACIONAL E AUTONÓMICA 


a.  NORMATIVA COMUNITARIA: 


a. Regulamento (CE) 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril sobre os 
controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en 
materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais. 
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b. Regulamento (CE) 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello de 29 de xaneiro polo 
que se establecen os Principios xerais da lexislación alimentaria, se crea a Autoridade 
Europea de Seguridade Alimentaria e se fixan procedementos relativos a seguridade 
alimentaria 


c. Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, de 22 de maio de 
2001, polo que se establecen disposicións para a prevención, o control e a erradicación de 
determinadas EETs. 


d. Regulamento (CE) 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello de 21 de outubro de 
2009 polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e aos 
produtos derivados no destinados ao consumo humano e polo que se derroga o 
Regulamento (CE) 1774/2002.  


e. Regulamento (UE) 142/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de febreiro de 
2011 polo que se aplica o Regulamento (CE) 1069/2009 do Parlamento Europeo e do 
Consello polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e 
os produtos derivados no destinados ao consumo humano, e a Directiva 97/78/CE do 
Consello en cuanto a determinadas mostra e unidades exentas dos controis veterinarios na 
fronteira en virtude da mesma. 


f. Regulamento (UE) 749/2011 que modifica o Regulamento (UE) 142/2011 polo que se 
establecen as disposicións de aplicación do Regulamento 1069/2009. 


g. Regulamento (UE) 1063/2011 que modifica o Regulamento (UE) 142/2011 polo que se 
establecen as disposicións de aplicación do Regulamento 1069/2009. 


h. Regulamento (UE) 1097/2011 que modifica o Regulamento (UE) 142/2011 polo que se 
establecen as disposicións de aplicación do Regulamento 1069/2009. 


i. Regulamento (UE) 294/2013 que modifica o Regulamento (UE) 142/2011 polo que se 
establecen as disposicións de aplicación do Regulamento 1069/2009. 


j. Regulamento (UE) 555/2013, que modifica o Regulamento (UE) 142/2011 polo que se 
establecen as disposicións de aplicación do Regulamento 1069/2009 . 


k. Regulamento (UE) 717/2013,  que modifica o Regulamento (UE) 142/2011 en canto ás 
entradas relativas ao benestar animal en determinados modelos de certificados sanitarios 


l. Regulamento (UE) 592/2014, de 3 de xuño, que modifica o Regulamento (UE) 142/2011 no 
que se refire ao uso de subprodutos derivados como combustible en plantas de combustión. 


m. Regulamento (UE) 9/2015, de 6 de xaneiro, que modifica o Regulamento (UE) 142/2011  
 


 
b. NORMATIVA NACIONAL: 


a. Real Decreto 1528/2012, de 8 de novembro, polo que se establecen as normas aplicables 
aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano. 


b. Real decreto 894/2013, de 15 de novembro, polo que se modifica o Real decreto 
1528/2012, polo que se establecen normas aplicables aos subprodutos animais e aos 
produtos derivados non destinados ao consumo humano. 
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c. Real decreto 476/2014, de 13 de xuño, polo que se regula o rexistro nacional de 
movementos de subprodutos animais e os produtos derivados non destinados a consumo 
humano. 


d. Real Decreto 577/2014, de 4 de xullo, polo que se regula o cartón de movemento equina. 


e. Lei 8/2003, de 24 de abril, de sanidade animal. 
f. Real Decreto 3454/2000, de 22 de decembro, polo que se establece e regula o Plan Integral 


Coordinado de vixilancia e control das encefalopatías esponxiformes transmisibles dos 
animais. 


g. Real Decreto 1632/2011, de 14 de novembro, polo que se regula a alimentación de 
determinadas especies de fauna silvestre con subprodutos animais non destinados a 
consumo humano. 


h. Real Decreto 1131/2010, de 10 de setembro, polo que se establecen os criterios para o 
establecemento das zonas remotas a efectos de eliminación de certos subprodutos animais 
non destinados a consumo humano xerados nas explotacións gandeiras 


 
c.  NORMATIVA AUTONÓMICA: 


a) Decreto 247/2011, do 15 de decembro, polo que se crea o Rexistro xeral de explotadores 
dedicados ao transporte de subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao 
consumo humano 


b) Decreto 139/2014, de 23 de outubro, polo que se crea e regula a Mesa de Coordinación 
do Control da Cadea Alimentaria. 
 


d.  INFRACCIONS E SANCIONS: 
 


a) Real Decreto 1945/1983, de 22 de xuño, polo que se regulan as infraccións e sancións en 
materia de defensa do consumidor e da produción agroalimentaria. 


b) Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común. 


c) Lei 8/2003 del 24 de abril de sanidade animal. 


d) Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de 
procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. 


e) Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 


f) Lei 22/2011, de 28 de xullo, de Residuos e chans contaminados. 
g) Lei 50/1998, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orden social. 
 


3. OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL 
 
O obxectivo xeral deste Programa é verificar  que determinados subprodutos xerados, eliminados 
ou utilizados na Comunidade Autónoma de Galicia son xestionados segundo os requisitos de 
seguridade establecidos na normativa europea, nacional e autonómica correspondente, de xeito que 
non constitúan un perigo para a saúde pública, a sanidade animal nin ao medio ambiente. 
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Para alcanzar este obxectivo: 


A. Estableceranse unhas actuacións mínimas harmonizadas de control oficial, nas que se 
contemplarán principalmente:  


- Control dos establecementos de almacenamento e tratamento de SANDACH, especialmente 
as plantas de transformación. 
- Control dos medios de transporte dos SANDACH.  


- Control da rastrexabilidade dos SANDACH ao longo de toda a cadea de xestión, desde a 
recollida nos lugares en que se xeran, ata o seu uso final ou eliminación. 
- Control do uso das excepcións contempladas na normativa en canto á utilización ou 
eliminación de determinados SANDACH. As excepcións son as seguintes: 


1. Alimentación para animais de zoos, circo, réptiles, aves rapaces, peletería, canceiras 
e lombrigas. 
2. Eliminación de animais de compañía e équidos por enterramento,   zonas remotas, 
eliminación en epizootias, subprodutos apícolas.  
3. Métodos alternativos aprobados pola comisión. 
4. Intervencións cirúrxicas eliminación na propia explotación. 


- Control do cumprimento das esixencias de notificación e confirmación a través de TRACES 
e no seu caso autorización previa para a recepción dos intercambios intracomunitarios de 
subprodutos de categorías 1 e 2, fariñas de carne e ósos ou graxas derivadas de materiais de 
categorías 1 e 2 e proteínas animais transformadas derivadas de material da categoría 3. 
 


B. Estableceranse mecanismos que permitan obter información actualizada sobre: 
� O grao de cumprimento da normativa comunitaria e nacional sobre SANDACH. 
� A idoneidade da infraestrutura existente para a xestión dos SANDACH xerados en España. 
� O papel das autoridades competentes nas tarefas de control e a efectividade das mesmas. 


� As disposicións legais e administrativas desenvolvidas para a correcta aplicación da 
normativa en vigor. 


� Coñecemento da infraestrutura dispoñible e sobre a produción total de subprodutos e 
produtos derivados de modo que se poida avaliar a capacidade de xestión existente. 


 
 
 


4. AUTORIDADES COMPETENTES DO PROGRAMA 


4.1 Punto de contacto nacional de España para el Programa de Control 


Secretaria de la Comisión Nacional de SANDACH 
Subdirección Xeral de Sanidade e Hixiene Animal e Trazabilidade. 
Teléfono: +34913478295 
Fax: +34913478299 
Email: sandach@magrama.es 
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4.2 Autoridades competentes nacionais e de Comunidades Autónomas 


As unidades actuantes no ámbito da coordinación, execución e desenvolvemento deste 
programa, e as súas funcións específicas, son as seguintes: 


- Comisión Nacional de Subprodutos de Orixe Animal no destinados ao Consumo Humano: 


� Análise del grao de execución e dos resultados do programa. 
� Proposta de las modificacións precisas para el eficaz cumprimento dos obxectivos. 
� Comunicación dos resultados do programa 


- Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente 


� Coordinación, seguimento, e supervisión a nivel nacional da execución deste programa 
por parte de las autoridades competentes. 


- Na Comunidade autónoma de Galicia, o Servizo de Seguridade Alimentaria nas Producións 
Gandeiras (SERSEGAL) e os Servizos Provinciais de Gandería das Xefaturas Territoriais da 
Consellería con competencia en Gandería , cada un nos ámbitos das súas respectivas 
competencias, terán as seguintes funcións: 


�  Elaboración e aprobación, no seu caso, del programa de control dos SANDACH a 
desenvolver no seu territorio, en base aos criterios básicos del programa nacional. 


� Execución del programa de controis no seu ámbito territorial 
� Coordinación, seguimento, verificación e supervisión nos seus respectivos ámbitos 


territoriais de la execución del programa autonómico correspondente. 
� Aprobación e execución de las medidas correctoras de carácter autonómico. 


4.3  Órganos de coordinación  nacionais e autonómicos  


A coordinación do Programa Nacional de controis e a información sobre os resultados do 
mesmo a outras autoridades competentes e a organismos de países terceiros ou comunitarios 
correspóndelle á CNSANDACH.  


O SERSEGAL comunicará,  en tempo e forma requiridos, a información solicitada pola Comisión 
Nacional e, en particular, con carácter anual remitirá unha copia do programa de controis 
programados a realizar durante ese exercicio.  


Dentro do ámbito autonómico, a Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria  será o 
organismo competente para a coordinación de todos os departamentos con responsabilidades 
no control oficial dos Sandach así como para a  coordinación e a comunicación coa Comisión 
Nacional. 


5. SOPORTES PARA O PROGRAMA DE CONTROL 


5.1  Recursos materiais, humanos e económicos  


RECURSOS LABORATORIAIS: 


No desenvolvemento de este programa e co obxecto da verificación do cumprimento da 
normativa de aplicación no que respecta ao cumprimento de determinados parámetros 
analíticos faise necesaria a designación de Laboratorios de control oficial ao respecto. 
Realizarase  mediante o Procedemento Normalizado de Traballo: Designación de 
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laboratorios que realizan control oficial no ámbito dos programas do SERSEGAL 


SOPORTES INFORMÁTICOS: APLICACIÓNS 


− REXISTRO XERAL DE ESTABLECEMENTOS, PLANTAS E EXPLOTADORES SANDACH: 
aplicación informática que permite rexistrar os diferentes operadores que traballan con 
subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano. Esta 
aplicación recolle os datos básicos incluídos no Anexo I do Real Decreto 1528/2012 e nela 
han de rexistrarse os establecementos ou plantas que estean en actividade en calquera das 
fases de xeración, transporte, manipulación, procesamento, almacenamento, introdución no 
mercado, distribución, uso ou eliminación de subprodutos animais e produtos derivados. O 
procedemento para levar a cabo este rexistro recóllese no Procedemento Normalizado de 
Traballo: Procedemento de Rexistro/ Autorización  de establecementos/ plantas e 
operadores Sandach. 


− REXISTRO NACIONAL DE MOVEMENTOS SANDACH (RMS): Aplicación  informática 
necesaria para emitir/validar os documentos comerciais de acompañamento no movemento 
nacional de subprodutos e produtos derivados.  Dita aplicación facilita unha ferramenta de 
control para a detección de posibles irregularidades nos movementos de subprodutos animais 
e os produtos derivados non destinados ao consumo humano; así mesmo establece os 
criterios de risco adecuados para un control eficaz dos mesmos. O procedemento para darlle 
acceso aos operadores determinarase no Procedemento Normalizado de Traballo:  
Procedemento xeral para facilitar o acceso dos operadores ao rexistro de movementos 
Sandach. 


−  REXISTRO XERAL DE EXPLOTADORES QUE REALIZAN O TRANSPORTE DE 
SUBPRODUTOS ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS NON DESTINADOS AO 
CONSUMO HUMANO: aplicación informática que permite rexistrar os explotadores que 
realicen o transporte de subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao 
consumo humano e que teñan a súa razón social na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta 
aplicación recolle os datos básicos incluídos no artigo 2 do Decreto 247/2011, e nela 
rexistraranse os operadores que se dediquen ao transporte de subprodutos animais e 
produtos derivados que teñan  a súa razón social na Comunidade Autónoma de Galicia.  O 
procedemento para levar a cabo este rexistro recóllese no Procedemento Normalizado de 
Traballo: Procedemento para o rexistro de explotadores dedicados ao  transporte de 
subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano. 


 


− EXPEDIENTES SANCIONADORES: aplicación informática que permite o seguimento do 
estado de aqueles expedientes nos que se inicia o procedemento sancionador, así como o 
acceso á documentación correspondente. 


− SISTEMA INTEGRADO: Aplicación informática onde se gravan as actas de inspección e que 
ademais, permite rexistrar os operadores que traballan con Sandach no ámbito do control 
oficial do presente programa 


− REDE: o Programa de control oficial SANDACH, os Procedementos Normalizados de Traballo, 
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os protocolos de inspección, a lexislación de aplicación e demais documentación relacionada 
será posta dende o SERSEGAL a disposición dos servizos de inspección a través desta 
aplicación, en intranet no seguinte enlace: 


http://rede.agri.local/intranet/DocumentosGanderiaDetalle.do?cod_documento=48&descricion
=SUBPRODUTOS 


SOPORTES INFORMÁTICOS: BASES DE DATOS 


Debido á necesidade de dispoñer de ferramentas que permitan coñecer con detalle os 
resultados das actividades de control oficial desenvolvidos polos Servizos Provinciais e polo 
SERSEGAL así como á demais información xerada créanse 3 bases de datos para a 
recompilación desta información: 


O excell RECOPILACIÓN DATOS INSPECCIÓNS a cubrir a medida que se realicen as 
mesmas polos Servizos Provinciais segundo o establecido no Procedemento para levar a 
cabo as inspeccións de plantas / establecementos/ operadores no marco do programa de 
control oficial Sandach. Tamén serán rexistradas aquelas inspeccións non programadas 
realizadas nos establecementos obxecto deste programa. 


O Access “ exercicio_BASE DE DATOS TOMAS DE MOSTRAS SANDACH” a cubrir a medida 
que se realicen as mesmas polos Servizos Provinciais segundo o establecido no 
Procedemento para levar a cabo as tomas de mostras  en  plantas  ou establecementos no 
marco do programa de control oficial Sandach. 


O excell “ACCIÓNS DE MELLORA DO CONTROL OFICIAL_SANDACH” que deberá ser 
cuberto polo SERSEGAL a medida que estas accións se executen. 


 


5.2  Delegación de tarefas de control. 


No marco do programa de control oficial de establecementos, plantas e operadores Sandach 
non hai delegación de tarefas. 
 
5.3  Procedementos normalizados establecidos documentalmente  


Para o desenvolvemento do programa utilizaranse procedementos documentados propios  
elaborados polo SERSEGAL a disposición dos Departamentos correspondentes a través da 
intranet , consistentes nos procedementos normalizados de traballo (PNTs), que se describen 
ao longo do presente Programa de Control e nos protocolos de inspección, que se describen na 
PNT correspondente. 


En calquera caso, estes documentos concíbense como unha ferramenta dinámica que facilite os 
controis oficiais e suxeita, por tanto, a revisión en calquera momento en función da evolución  do 
coñecemento científico, das modificacións da lexislación comunitaria ou nacional, dos cambios 
que se produzan na estrutura, xestión ou funcionamento das autoridades competentes, en 
función  dos  resultados dos controis oficiais do ano precedente ou das recomendacións da 
Oficina Alimentaria e Veterinaria (OAV). 
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Co obxecto de levar de conta e realizar o seguimento pertinente dos procedementos 
elaborados, o técnico responsable  deste Programa no SERSEGAL gravará todas aquelas 
accións substanciais levadas  dende esta Unidade para asegurar o funcionamento efectivo dos 
servizos de control oficial no ámbito do Programa de Control Sandach na  base de datos 
ACCIÓNS DE MELLORA DO CONTROL OFICIAL_SANDACH. 


Existen outros procedementos documentados, importantes para dar resposta a determinados 
requisitos normativos e que quedan fora do programa como por exemplo os correspondentes 
aos intercambios intracomunitarios ou as exportacións, pero de gran importancia nas actuacións 
non programadas que se realizan con frecuencia polos servizos de inspección ou Servizos 
provinciais. Os documentos para estas actividades non programadas que estean relacionados 
cos establecementos, plantas ou explotadores obxecto deste programa de control oficial,  
poranse a disposición dos inspectores destinatarios a través da intranet. 


5.4  Plans de emerxencia 


Se derivado dos achados no marco deste Programa de Control  ou fora de el se detectase un 
incumprimento ou situación  que supoña un risco grave para a saúde pública, a sanidade animal 
ou o medio ambiente derivado dos SANDACH prevese a aplicación dun  programa de 
emerxencia operativo no que se incluirá as medidas para adoptar, as autoridades que han de 
intervir, as súas competencias e responsabilidades e a canle da información. 
As actuacións no contexto deste  Plan de emerxencia quedan descritas no procedemento 
escrito: Plan de emerxencia ante riscos na seguridade alimentaria nas producións 
gandeiras. 
 
5.5  Formación do persoal 


A formación no ámbito deste Plan de Control Oficial levarase a cabo mediante a incorporación 
do persoal do SERSERGAL así como nos casos convenientes, o pertencente aos Servizos de 
Gandería dos Departamentos Territoriais da Consellería do Medio Rural ás accións formativas 
propostas polo Magrama para actualizar coñecementos da lexislación relacionada co programa 
de control, referentes ás aplicacións informáticas utilizadas para a súa xestión así como as 
relativas ao desenvolvemento da actividade de inspección. 
 
Asemade, dende o SERSEGAL, segundo as necesitades detectadas para cada exercicio, 
desenvolverá, de ser preciso, un Programa de formación específico para o persoal inspector 
encargado da execución das tarefas relacionadas con este Programa de control oficial e que 
poderán versar sobre os seguintes temas: 
 
 


� As distintas técnicas de control, como auditorías, mostraxe, inspeccións. 
� Os procedementos de control. 
� Os procedementos e as implicacións legais dos controis oficiais. 
� A lexislación en materia de SANDACH 
� O exame da documentación escrita e outros rexistros que sexan necesarios para avaliar 


o cumprimento da lexislación sobre SANDACH. 
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� As distintas fases da produción dos SANDACH así como os posibles riscos para a saúde 
humana, animal ou o medio ambiente derivados dos SANDACH. 


� A avaliación dos incumprimentos da lexislación SANDACH. 
� A avaliación dos procedementos APPCC. 
� As medidas para casos de emerxencia, incluído o sistema de comunicación entre 


autoridades competentes. 
 
6. DESCRICIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL  
6.1 Puntos de control 


♦ Plantas de transformación de calquera categoría excepto as plantas de categoría 3*  
♦ Plantas intermedias* 
♦ Almacéns de calquera categoría excepto os de categoría 3*. (Non se inclúe nesta 


excepción os almacenes de peles salgadas de cat 3, que si entrarían no ámbito do 
programa). 


* Inclúense en particular aqueles establecementos que están autorizados para materiais de categoría 1 e 3 
(con distintos códigos SANDACH) pero na mesma localización. 


♦ Plantas de combustión. 
♦ Plantas oleoquímicas de categoría 1 e 2.  
♦ Establecementos ou plantas que manipulan subprodutos animais ou produtos derivados 


para fins fóra da cadea alimentaria (plantas técnicas): 
o P. de sangue e hemoderivados procedentes de équidos 
o P. de peles curtidas e tratadas e produtos derivados das mesmas 
o P. de trofeos de caza, taxidermia e outras preparacións a partir de animais 
o P. de la, pelo, porcas, plumas e partes de plumas.  
o P. de graxas extraídas e derivados das graxas 
o P. Subprodutos da apicultura 
o P. de ósos, cornos e pezuñas e produtos a base de ósos, cornos e pezuñas 
o Outras plantas técnicas 


♦ Usuarios específicos (excepto aves necrófagas) 
♦ Centros de recollida  
♦ Establecementos ou plantas que manipulen produtos intermedios. 
♦ Operadores de transporte COLL 
♦ Operadores de transporte TRANS (os que transporten exclusivamente produtos derivados 


destinados a alimentación animal(p.e fariña de peixe) incluiranse dentro do Programa de control 
oficial en alimentación animal 2016-2020). 


♦ Comerciantes rexistrados 
 
 


 


6.2 Planificación dos controis oficiais: Priorización dos controis. Categorización do  risco.  


INSPECCIÓNS 
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Establécense grupos de actividades con obxectivos diferentes de control e de selección de 
operadores, en función de criterios de risco: 


a) Obxectivo de control 100% anual: Para determinadas actividades o obxectivo anual será o 
control de todos os establecementos ou plantas. Este obxectivo xustifícase: 


� Porque son os establecementos nos que unha xestión inadecuada pode xerar un maior risco 
(pola materia prima que reciben, pola actividade que realizan e polos potenciais usos dos 
materiais expedidos) 


� Porque os resultados obtidos neste programa de control en exercicios anteriores indican que 
as principais deficiencias atopadas están relacionadas con fallos no procesamento, no control 
documental e na trazabilidade 


b) obxectivos de control distintos ao 100% anual: 


Para o resto de establecementos e plantas,  o obxectivo para controlar será un 10%  ou o 20% 
anual, segundo o establecido no punto 6.3 sobre o total do censo da comunidade autónoma.  


Neste caso, a selección dos operadores a realizarase mediante un 50% de forma puramente 
aleatoria e outro 50% de forma dirixida. 


c) Vehículos de transporte:  


Debido ás características  da súa actividade que condiciona a localización dos mesmos, a  
selección dos vehículos de transporte non se realizará previamente en función da categorización do 
risco, senón que o control se realizará sobre aqueles vehículos que se atopen nos establecementos 
ou plantas nos momentos das inspeccións dos mesmos. 


 


Para a mostra dirixida, a análise de risco nos casos en que esta deba aplicarse  realizarase tendo 
en conta como mínimo os seguintes criterios: 


- Pola natureza da materia prima recibida, tomarase para iso os datos que se recollen no 
rexistro de movementos SANDACH: 


 


MATERIAS PRIMAS PUNTOS 


Subprodutos animais e produtos derivados  4 


Só subprodutos animais (sen procesar) de varias categorías 3 


Só subprodutos animais (sen procesar) dunha soa categoría 2 


Só produtos derivados (recibiron algún tratamento previo) de varias categorías 2 


Só produtos derivados (recibiron algún tratamento previo) dunha soa categoría 1 


 


 


- Pola actividade: 
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ACTIVIDADE PUNTOS 


Plantas oleoquímicas C1 e C2  2 


Establecementos ou plantas que utilizan 
subprodutos animais ou produtos derivados para 
fins fóra da cadea alimentaria (plantas técnicas) 


 2 


Usuarios específicos  3 


Centros de recollida  3 


Outros operadores rexistrados 


Establecementos regulados por outras 
normas comunitarias 


1 


Establecementos ou plantas que manipulen 
produtos intermedios 


3 


Outros operadores rexistrados 2 


 


- Polo historial de inspeccións: 


RESULTADOS PUNTOS 


Con non conformidades nos dous últimos anos: 3 


Con non conformidades no último ano: 2 


Sen non conformidades en controis no quinquenio en vigor - 6* 


Sen historial de inspeccións no anterior programa  3 


 


* Este criterio establécese co obxecto de evitar que todos os anos sexan controlados os mesmos 
establecementos por encabezar a lista en base á súa puntuación en base á análise de risco en 
relación coa súa actividade.  


 


-   Polo historial de discrepancias recollidas no documento de gradación de discrepancias do Rexistro 
de Movementos SANDACH. Este criterio será de aplicación unha vez se atope a aplicación 
informática do Rexistro de Movementos Sandach habilitada ao efecto.  


RESULTADOS PUNTOS 


Nº de discrepancias de importancia alta ≥ 5  4 


Nº de discrepancias de importancia alta < 5 3 


Nº de discrepancias de importancia media ≥ 10 3 


Nº de discrepancias de importancia media <10 2 


Nº de discrepancias de importancia baixa ≥ 20 1 
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O universo de establecementos, plantas e operadores a controlar obterase directamente do rexistro 
xeral de establecementos, plantas e operadores SANDACH dispoñible na páxina Web mantida pola 
CNSANDACH http://sandach.magrama.es/publico/default.aspx  


A obtención da relación das inspeccións programadas para cada exercicio realizarase segundo o 
establecido no documento Procedemento para levar a cabo as inspeccións de plantas / 
establecementos/ operadores no marco do programa de control oficial sandach. 


 


TOMA DE MOSTRAS 


Para establecer os puntos de controis onde se realizará a toma de mostras tense en conta o 
reflectido na lexislación que é de aplicación sobre as determinacións esixibles, de xeito que 
se realizarán:  


- Nas plantas de transformación de Categoría 1 e 2 tomaranse mostras dos produtos 
derivados obtidos nelas para determinación do GTH (Triheptanoato de Glicerol).  


A programación das tomas de mostras para cada exercicio do quinquenio realizarase segundo o 
establecido no documento  Procedemento para levar a cabo as tomas de mostras  en  plantas  ou 
establecementos no marco do Programa de control oficial Sandach. 


 


6.3 Nivel de inspección e frecuencia dos controis oficiais 


Frecuencia de inspección 


As actividades para as que o obxectivo é o 100% anual son: 


1. Plantas de transformación de calquera categoría excepto as plantas de categoría 3.  
2. Plantas intermedias, excepto as plantas intermedias de la e pelo non tratado que se 
mencionan no artigo 23.2.b do Real Decreto 1528/2012, que se incluirán dentro do obxectivo de 
control do 10%. O control das mesmas limitarase ao establecido no mencionado artigo. 
3. Almacéns de calquera categoría excepto os de categoría 3. (Non se inclúe nesta excepción 
os almacenes de peles salgadas de cat 3, que si entrarían no ámbito do programa). 


 


Inclúense en particular aqueles establecementos que están autorizados para materiais de categoría 
1 e 3 (con distintos códigos SANDACH) pero na mesma localización 


En todos os establecementos debe realizarse un control documental e un control físico que inclúa a 
toma de mostras de conformidade co estipulado na táboa 1.C de información relativa aos controis 
analíticos do Anexo en todos os casos que estableza a normativa. 


 


As actividades para as que o obxectivo conxunto é o 20% anual de establecementos son: 


•  Operadores de transporte 
•  Comerciantes rexistrados 
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As actividades para as que o obxectivo conxunto é o 10% anual de establecementos son: 


1. Plantas de combustión. 
2. Plantas intermedias de la e pelo non tratado que se mencionan no artigo 23.2.b do Real 
Decreto 1528/2012. O control das mesmas limitarase ao establecido no mencionado artigo. 
3. Plantas oleoquímicas de categoría 1 e 2.  
4. Establecementos ou plantas que manipulan subprodutos animais ou produtos derivados para 
fins fóra da cadea alimentaria (antigas plantas técnicas): 
 • P. de sangue e hemoderivados procedentes de équidos 
 • P. de peles curtidas e tratadas e produtos derivados das mesmas 
 • P. de trofeos de caza, taxidermia e outras preparacións a partir de animais 
 • P. de la, pelo, porcas, plumas e partes de plumas.  
 • P. de graxas extraídas e derivados das graxas 
 • P. Subprodutos da apicultura 
 • P. de ósos, cornos e pezuñas e produtos a base de ósos, cornos e pezuñas 
 • Outras plantas técnicas 
5. Usuarios específicos (excepto aves necrófagas) 
6. Centros de recollida  
7. Outros operados rexistrados:  Establecementos ou plantas que manipulen produtos 
intermedios. 
 
Para os vehículos rexistrados, tanto de operadores de transporte , como para os propios dos 
establecementos ou plantas, establécese un obxectivo do censo  total do 5% anual. 
 
 


Frecuencia de toma de mostras: 


A frecuencia da toma de mostras establécese tendo en conta a actividade a levar a cabo polo 
establecemento e as esixencias normativas  para as mesmas. 


 


CATEGORÍA DO ESTABLECEMENTO PARÁMETRO A 
DETERMINAR 


FRECUENCIA DE TOMA DE 
MOSTRAS 


PLANTAS TRANSFORMACION CAT. 1 GTH SEMESTRAL 


PLANTAS TRANSFORMACION CAT. 2 GTH SEMESTRAL 


 


6.4 Natureza do control: métodos ou técnicas usadas para o control oficial 


Os controis efectuaranse, con carácter xeral, sen previo aviso. A comunicación de inicio das 
actuacións realizarase no mesmo momento da realización do control. Antes de iniciar o control a 
unidade actuante solicitará ao operador (persoa física ou representante) a presentación os 
documentos que a xuízo da Unidade sexan necesarios para o correcto desenvolvemento da 
inspección, facilitándolle ao operador unha relación dos mesmos. 


En casos excepcionais ou nos que por maior eficacia do control sexa necesaria a comunicación 
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previa da actuación, a Unidade Actuante poderá facelo cunha antelación máxima de 24 horas, 
indicando a causa que xustifique a mesma. De realizarse esta comunicación previa, o motivo que 
xustifique a mesma xunto cunha copia da comunicación realizada será recollida / anexada á acta de 
inspección. 


En ningún caso poderanse aprazar as actuacións de control a solicitude do operador, salvo causa 
de forza maior debidamente xustificada, debendo constar no expediente a documentación que 
xustifique tal extremo. 


Con carácter xeral os controis serán documentais e físicos. 


En función do establecemento realizaranse tamén controis analíticos de conformidade co 
estipulado no apartado anterior. A toma de mostras levarase a cabo segundo o establecido na PNT 
Procedemento para levar a cabo as tomas de mostras  en  plantas  ou establecementos no marco 
do programa de control oficial Sandach. 


• Control documental:  


O control documental incluirá os elementos citados a continuación, segundo proceda en función do 
tipo de actividade ou do coñecemento previo que teña a unidade de control de sobre o operador 
para controlar, derivado de actuacións anteriores: 


� Comprobación das condicións da autorización concedida ao operador e comprobación de que a 
actividade e categorías manexadas correspóndense ás recollidas no Rexistro de 
establecementos SANDACH. 


� Supervisión documental do sistema de autocontrol da planta e dos procedementos 
documentados: O sistema de autocontrol debe basearse no sistema APPCC nas plantas de 
transformación, e as que realicen a manipulación e almacenamento de máis dunha categoría 
de Sandach no mesmo establecemento ou planta, debe incluír: 


1. Formación dos traballadores. 
2. Limpeza e desinfección. 
3. Condicións e mantemento de instalacións e equipos. 
4. Control de pragas. 
5. Abastecemento de auga. 
6. Trazabilidade. 
7. Documentación descritiva. 
8. Rexistros que demostren a súa aplicación e efectividade. 
9. Sistema de arquivo de documentos e rexistros. 


 


A documentación ten que incluír información sobre: 
1.O desenvolvemento dos principios do sistema APPCC Procedementos, instrucións e especificacións 


de aplicación. 


2.Rexistros de vixilancia de PCC, nos distintos formatos establecidos, incluíndo información como data, 
resultado do control e firma do responsable. 


3.Rexistros de accións correctoras ante desviacións nos límites críticos, incluíndo información sobre 
accións de control do PCC afectado, avaliación de produto e disposición, identificación da causa e 
prevención da súa recorrencia, data e firma do responsable 
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4.Rexistros dos resultados de verificación  do sistema APPCC.  


� Comprobación da calibración dos equipos de medida; a comprobación debe ser anual coa 
presentación dunha certificación por unha empresa acreditada  


� Comprobación da realización de controis analíticos e resultados dos mesmos, nas actividades 
obrigadas a iso. Realizásese un control documental dos resultados dos autocontrois realizados, 
que deben ser cada 3 meses.  


� Mantemento correcto dos rexistros de entradas e saídas e do arquivo de documentos 
comerciais, incluíndo cando sexan esixibles, as autorizacións para o envío intracomunitario de 
subprodutos ou produtos derivados. Con comprobación e correspondencia do existente na 
base de datos de Rexistro de Movementos SANDACH 


� Comprobación da adecuación das orixes ou destinos dos materiais recibidos ou expedidos, en 
función da súa natureza e categoría; comprobación e correspondencia do existente na base de 
datos de Rexistro de Movementos SANDACH 


 


• Control físico. 


O control físico realizarase tendo en conta, entre outros aspectos, e en función do tipo de 
actividade: 


� Condicións xerais de hixiene e mantemento de edificios, instalacións e equipos. Comprobación 
in situ da aplicación dos sistemas de autocontrol e procedementos documentados 


� Condicións da zona de recepción e almacenamento temporal das materias primas  


� Toma de mostras oficial e realización de análises oficiais no 100% dos controis físicos 
realizados nos casos establecidos na normativa e contemplados no programa. 


� Comprobación do mantemento de circuítos e zonas sucias, limpas, ou de diferentes categorías 
de SANDACH separados,  


� Condicións da zona de almacenamento, envasado e expedición dos produtos derivados ou 
subprodutos expedidos 


� Instalacións de limpeza e desinfección de vehículos e colectores 


� Condicións dos vehículos e colectores propios do establecemento ou planta 


 


Nivel de inspección segundo o tipo de establecemento 


Atendendo ás actividades levadas a cabo polos establecementos obxecto de control e tendo en 
conta a natureza de control definida no apartado anterior establecerase para cada un deles un 
mínimo nivel ou esixencia de control oficial para cada unha das actividades: 


a) Polo que se refire á recollida, transporte e identificación, a comprobación do cumprimento 
dos requisitos establecidos no Regulamento 1069/2009, e en particular os requisitos de recollida, 
identificación e trazabilidade establecidos nos seus artigos 21 e 22, así como as condicións dos 
vehículos e colectores, de acordo cos requisitos recolleitos no Anexo VIII do Regulamento de 
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implementación do Reg. 1069/2009 


b) No que se refire aos establecementos de manipulación e almacenamento de subprodutos 
(plantas intermedias) ou de produtos derivados (almacéns de categoría 1, 2 e 3 de peles 
salgadas) as plantas de transformación de categoría 1 e 2 e os centros de recollida:   


� Existencia dos rexistros e documentos comerciais de recepción/envío dos SANDACH e dun 
sistema adecuado de trazabilidade, incluíndo cando sexan esixibles, as autorizacións para o 
envío intracomunitario de subprodutos ou produtos derivados. Cruzamento coa información 
contida na  base de datos do Rexistro de Movementos SANDACH regulada no R.D 476/2014 


� Correspondencia entre os tipos e categorías para os que teñen autorización e os que realmente 
xestionan. Comprobación de que se corresponden co recolleito no rexistro de 
establecementos SANDACH. 


� Adecuación e eficacia do sistema de autocontrol, baseado no sistema APPCC. 
� Nas plantas de transformación, verificación dos procedementos de validación e da calibración 


periódica dos equipos de medida de parámetros de transformación. 


� Comprobación e/ou verificación das condicións hixiénicas e de funcionamento dos 
establecementos, incluídos os medios de transporte  


� Verificación de que os produtos derivados axústanse aos estándares establecidos na 
regulamentación de subprodutos e no seu caso, o correcto marcado dos subprodutos animais 
durante o procesamento e a presenza do marcador nos produtos derivados na concentración 
regulamentaria.(GTH) 


c)  No referente a plantas combustión e establecementos ou plantas que utilizan subprodutos 
animais ou produtos derivados para fins fóra da cadea alimentaria e usuarios finais e outros 
operadores rexistrados (plantas técnicas):  


� A existencia dos rexistros e documentos acreditativos de recepción/envío dos SANDACH, e 
dun sistema adecuado de trazabilidade incluíndo, cando sexan esixibles, as autorizacións para 
o envío intracomunitario de subprodutos ou produtos derivados. 


� A comprobación e/ou verificación das condicións hixiénicas e de funcionamento dos 
establecementos, incluídos os medios de transporte 


� No seu caso, o cumprimento das condicións esixidas a determinados produtos derivados para 
alcanzar o punto final na súa cadea de transformación. 


� Adecuación e eficacia do sistema de autocontrol, baseado no sistema APPCC 


 


Para dar cumprimento a este apartado, o SERSEGAL elaborará para cada unha das actividades  un 
protocolo de inspección que incluirán unha lista detallada de puntos a controlar durante as 
inspeccións e que deberán ser usados durante as mesmas polos inspectores actuantes co obxecto, 
entre outros, de garantir a uniformidade de actuacións. 


Estes protocolos, que se atoparán actualizados na intranet da Consellería en cada momento, 
deberán ser usados polos inspectores para a realización da inspección. 


Unha vez realizada a inspección, o/s protocolo/s orixinados  deben ser arquivados xunto coa acta 
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de inspección e demais documentación xerada, de ser o caso. 


 


Dilixencias no proceso de control: 


Todos os controis efectuados orixinarán o levantamento dun acta de inspección, que  estará 
asinada e selada polo/os funcionarios ou o persoal da Administración encargado das funcións 
públicas de inspección e control  da Unidade de control así como polo operador ou o seu 
representante.  


Se este negásese á súa firma, os funcionarios da Unidade de control funcionarios ou o persoal da 
Administración encargado das funcións públicas de inspección e control reflectirano no acta, 
incluíndo as observacións que realice o operador ou o seu representante. Cando non se poida 
realizar o control, farase constar no acta cunha breve indicación do motivo. 


a) inspeccións 


Para cada inspección, o inspector deberá  reflectir no acta o alcance da mesma e recoller a  
información sobre o seu resultado, indicando a conformidade ou non coa normativa, as 
recomendacións ou medidas correctoras adoptadas ante os incumprimentos detectados e, de ser o 
caso, información sobre os procedementos sancionadores iniciados e o resultado dos mesmos. 


Co obxecto de realizar un seguimento axeitado dos controis oficiais realizados, así como para 
realizar un correcto seguimento  do presente Programa segundo o reflectido no punto 7.2 e para 
para ter  os datos necesarios para a elaboración do informe anual polo SERGEGAL , a información 
do resultado e do seguimento de cada inspección deberase gravar segundo o especificado na PNT 
Procedemento para levar a cabo as inspeccións de plantas / establecementos/ operadores no 
marco do programa de control oficial Sandach 


b) Toma de mostras 


En aqueles establecementos que realicen actividades  onde se prevea a toma de mostras, esta 
realizarase de acordo coa PNT Procedemento para levar a cabo as tomas de mostras  en  
plantas  ou establecementos no marco do programa de control oficial Sandach 


As actas e a documentación xerada  formarán parte do expediente de cada establecemento, planta 
ou operador. 


Co obxecto de realizar un seguimento axeitado do programa así como para ter os datos necesarios 
para a elaboración do informe anual polo SERGEGAL, a información do resultado e do seguimento 
de cada inspección deberase realizar segundo a PNT mencionada con anterioridade. 


6.5 Incumprimentos do programa 


Codificación de incumprimentos: os incumprimentos detectados nas labores de control oficial 
identificarase  cando sexa necesario segundo o procedemento establecido, seguindo os seguintes 
códigos: 


Control documental: 


1. Non dispón de autorización 
2. Dispón de autorización pero as condicións da mesma non se axustan á actividade 
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realizada ou ao tipo ou categoría de materiais cos que traballa. 
3. Non dispón de sistema de autocontrol baseado en APPCC estando obrigado a iso.  
4. O sistema de autocontrol  de APPCC non é o adecuado 
5. Non dispón dun rexistro adecuado das medicións dos parámetros relevantes de 


tratamento, en función do tipo de actividade. 
6. Non demostra a adopción de medidas cando non se alcanzan os parámetros de 


tratamento. 
7. Non demostra a calibración anual dos equipos de medición, estando obrigado a iso.  
8. Non dispón do rexistro dos autocontrois das analíticas para realizar cada 3 meses nas 


actividades obrigas a iso. 
9. Non dispón do rexistro dos autocontrois das analíticas de GTH 
10. Non adoptou as medidas adecuadas ante resultados analíticos que non se axustan aos 


estándares establecidos. 
11.Non realiza un mantemento correcto dos rexistros de entradas e saídas. 
12 O rexistro non se corresponde co recolleito na base de datos do Rexistro de movementos 


SANDACH 
13 Non se conservan 2 anos os documentos comerciais. 
14 Os documentos comerciais están incompletos ou con deficiencias (para aqueles 


movementos para os que non aplica o Rexistro de Movementos). 
15 Non se validan os documentos comerciais 
16.Outras (especificar)  


 


Control físico: 


17. As condicións xerais de hixiene e mantemento de edificios, instalacións e equipos non 
son adecuadas. 


18. Os circuítos, zonas sucias e limpas, ou as diferentes categorías de SANDACH non se 
manteñen ben separados. 


19. Os SANDACH non están correctamente almacenados, clasificados e identificados 
segundo proceda 


20. As condicións hixiénicas, de mantemento e de operación da zona de recepción e 
almacenamento temporal das materias primas son inadecuadas ou incorrectas. 


21. As condicións de funcionamento ou procesamento, eliminación ou combustión son 
inadecuadas. 


22. Os equipos de medición non funcionan adecuadamente. 
23. Non dispón de equipos para a aplicación de GTH ou dispón de equipos para a aplicación 


de GTH pero nos produtos derivados non se detecta GTH na concentración mínima esixida 
polo Regulamento. 


24. As condicións hixiénicas, de mantemento e de operación da zona de almacenamento, 
envasado e expedición dos produtos derivados ou subprodutos expedidos son 
inadecuadas. 


25. Os produtos derivados ou subprodutos para a expedición non se almacenan, clasifican ou 
identifican correctamente. 


26. Non dispón de instalacións de limpeza e desinfección de vehículos e colectores estando 
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obrigado a iso 
27. Dispón de instalacións de limpeza e desinfección de vehículos e colectores pero non 


funcionan adecuadamente. 
28. Dispón de instalacións de limpeza e desinfección de vehículos e colectores pero non se 


usan correctamente  
29. Os vehículos e colectores propios do establecemento ou planta non se axustan ás 


condicións esixidas polo regulamento de subprodutos, segundo o caso, incluíndo a 
identificación e o uso de código de cores e as condicións de limpeza e desinfección. 


 


 


Notificación de resultados 


a) inspeccións 


Co obxecto de realizar un seguimento axeitado do programa, o seguimento da revisión do mesmo,  
así como para ter os datos necesarios para a elaboración do informe anual  polo SERGEGAL, a 
información do resultado e do seguimento de cada inspección deberase realizar  segundo o 
apartado correspondente do Procedemento para levar a cabo as inspeccións de plantas / 
establecementos/ operadores no marco do Programa de control oficial Sandach 


b) Toma de mostras 


As actas e a documentación xerada  formarán parte do expediente de cada establecemento, planta 
ou operador. 


Co obxecto de realizar un seguimento axeitado do programa así como para ter os datos necesarios 
para a elaboración do informe anual polo SERGEGAL, a información do resultado e do seguimento 
de cada toma de mostras deberase realizar segundo o Procedemento para levar a cabo as tomas 
de mostras  en  plantas  ou establecementos no marco do programa de control oficial 
Sandach 


Os resultados do  presente programa comunicaranse á S.G de Sanidade, Hixiene animal e 
Trazabilidade no prazo determinado anualmente polo Ministerio, para o que se utilizarán as táboas 
creadas e revisadas con carácter anual contidas no documento “Notificación de resultados” 
dispoñible na Web SANDACH http://sandach.magrama.es/publico/default.aspx  no tempo e forma 
requirido por esta Unidade.  


A información para a elaboración do devandito programa extraerase polo técnico responsable do 
SERSEGAL dos rexistros e bases de datos creadas ao efecto  para o almacenamento e rexistro da 
información obtida das labores de control oficial. 


6.6 Medidas adoptadas ante a detección de incumprimentos  


Ante un incumprimento as accións a tomar polos inspectores para asegurar o cumprimento polos 
operadores de empresa alimentaria e outros produtores relevantes e operadores, de acordo co art. 
31(2) (e), art. 54.2 e art. 55 do R 882/2004 son as seguintes: 


 
A) Sancións administrativas: 
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 A.1.En relación á autorización administrativa: 
  A.1.1 Cesamento de actividade temporal: 
   A.1.1.1 Prohibición de comercialización nacional. 
   A.1.1.2 Prohibición de importación. 
   A.1.1.3 Prohibición de exportación. 
   A.1.1.4 Retirada do uso da indicación e/ou Logo 
  A.1.2 Cesamento de actividade definitivo (retirada definitiva de autorización) 
  A.1.3 Clausura de establecemento. 
  A.1. 4 Outras Medidas cautelares (Especificar número e a medida) 
 A.2. Outras sancións accesorias 
  A.2.1 Comiso de mercadoría  
  A.2.2 Destrución de mercadoría 
  A.2.3 Retirada de lote 
 A.3. Outras (especificar*, por exemplo advertencia previa). 


B) Sancións económicas (multas). 
C) Sancións penais (aplicación do Código penal). 


 


7. Revisión do programa de control (aplicación do procedemento xeral a ese programa de 
control): 


A revisión do presente Programa de control oficial realizarase segundo o indicado no 
PROCEDEMENTO PARA LEVAR A CABO O CONTROL DA CALIDADE  DOS PROGRAMAS DE 
CONTROL OFICIAL DO SERSEGAL 2016-2020, onde se detalla o xeito de levala a cabo. Dunha 
forma xeral, esta realizarase do seguinte xeito: 


7.1 Supervisión do control oficial 


En relación ás porcentaxes de cada tipo de supervisión para este programa de control, 
realizaranse as seguintes supervisións, entendendo sempre que se fará unha selección das 
inspeccións realizadas, isto é sobre a porcentaxe de mostraxe establecida en cada caso. 


1. supervisión documental do 100% dos controis nos que se detectaron non conformidades 
ou incumprimentos. Esta é unha verificación non do expediente correspondente en si mesmo, 
senón do control oficial realizado, procedementos, traballo do inspector, elaboración formal do 
acta 
2. supervisión documental dun mínimo do 3% dos controis programados que non tiveron 
incumprimentos ou non conformidades 
3. Un mínimo do 1% de supervisións in situ, nos que un superior ao inspector que debe 
realizar a inspección, acompañaralle e supervisase o seu traballo en todo o proceso. Debería 
facer esta supervisión cun protocolo ou acta de supervisión. 


 
Os resultados destas supervisións han de ser reportados no informe anual correspondente tanto 
a nivel cuantitativo como cualitativo, facendo cada Comunidade Autónoma un informe da 
supervisión do programa no seu ámbito territorial 
 
7.2 Verificación da eficacia do control oficial 
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Co fin de verificar o grao de cumprimento da normativa e se se detectan e controlan 
adecuadamente os incumprimentos documentais e físicos para mellorar a xestión dos Sandach 
de conformidade co Regulamento 1069/2009, establécese, como indicador de verificación, a 
diminución destes incumprimentos un 15% ao longo do período 2016-2020. 


 


 7.3 Auditoría do programa de control oficial (texto xeral)  


No marco deste Programa de Control Oficial, establecese cómo responsable das auditorías 
realizadas sobre o mesmo a Unidade con competencias na execución das funcións previstas no 
artigo 4.6 do Regulamento 882/2004, do 29 de abril  (dentro da súa programación interna). 


En función dos resultados destas auditorías, implantaranse as modificacións e medidas 
oportunas que garantan o cumprimento dos requisitos establecidos neste Programa. 


 


8. Comunicación de incumprimentos coincidentes cos elementos da condicionalidade, 
detectados en inspeccións realizadas no marco deste Programa  


Dentro do Programa de control oficial Sandach, sobre todo no que se refire ao control oficial que se 
puidera realizar en explotacións gandeiras e en relación aos incumprimentos coincidentes cos 
elementos da condicionalidade detectados nas inspeccións, estes incumprimentos deben ser 
comunicados ao organismo pagador das axudas. 


A este respecto, cando se detecte calquera tipo de incumprimento en aspectos obxecto de 
condicionalidade, sinalarase na propia acta de inspección “Acta de control válida aos efectos da 
condicionalidade para a aplicación, no seu caso, das correspondentes reducións ou exclusións dos 
pagos previstos no Regulamento (UE) 1306/2013, de 17 de decembro de 2013, sobre a financiación, 
xestión e seguimento da  Política Agrícola Común” 


En base ás devanditas actas, os Servizos provinciais elaborarán os correspondentes informes 
sectoriais de condicionalidade,  “INFORME DE RESULTADO DE INSPECCIÓN SECTORIAL DE 
SEGURIDADE ALIMENTARIA A EFECTOS DE CONDICIONALIDADE”. 


Os devanditos informes serán enviados ao servizo de Sanidade Animal no menor tempo posible, 
nos mesmos prazos sinalados para comunicar os incumprimentos detectados nas inspeccións de 
condicionalidade, e en todo caso antes do 31 de xaneiro do exercicio seguinte.
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ANEXO I: TABLA DE ACLARACIÓN SOBRE A CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 


TIPO DE ESTABLECEMENTO/PLANTA 
Ou EXPLOTADOR 


SUBTIPO DESCRICIÓN Base legal 
Autorización 
(A) ou rexistro 
(R) 


RES 


Establecementos ou plantas que realicen 
actividades intermedias e que almacenen 
subprodutos animais 


 


Establecementos que almacenan subprodutos NON TRANSFORMADOS. Correspóndese 
coa antiga definición de plantas intermedias. Nelas pódense realizar as seguintes 
actividades: clasificación, corte, refrixeración, conxelación, salgadura ou outros procesos 
de conservación, separación das peles, extracción do MER, operacións de manipulación 
realizadas de conformidade coas obrigacións da lexislación veterinaria (como exame post 
mortem ou toma de mostras), hixenización ou pasteurización de subprodutos destinados á 
súa transformación en biogás ou á compostaxe noutra planta autorizada, ou o cribado. 


Articulo 24.1. h) e i)  do Reg. 1069/2009 
Articulo 19 e Anexo IX, capítulo II do Reg. 142/2011 


A 
Sección 
I 


Establecementos ou plantas para o 
almacenamento de produtos derivados 


 
Establecementos que almacenan PRODUTOS DERIVADOS (produtos obtidos tras un ou 
varios tratamentos, transformacións ou fases de procesamento de subprodutos animais. 
Correspóndese cos “Almacéns” da anterior normativa. 


Articulo 24.1. j) do Reg. 1069/2009 
Artigo 19 e Anexo IX, capítulo II do Reg. 142/2011 


A: se se destinan a 
eliminación en 
vertedoiro, 
incineración ou 
coincineración; uso 
como combustible; 
uso como penso –
salvo se están 
autorizados ou 
rexistrados segundo 
o Reg. 183/2005; 
uso como abonos ou 
emendas salvo os 
almacéns no lugar 
de aplicación 
directa. 
 


Sección 
II 


Plantas de combustión 


Combustión graxa animal en 
caldeira térmica na mesma 
planta Establecementos nos que a fracción  graxa dos subprodutos animais de calquera categoría 


trátanse de conformidade co método F, Cap. IV, Anexo IV do R 142/2011. 
Articulo 24.1.d) do Reg. 1069/2009. 
Artigo 8  e Anexo IV do Reg. 142/2011 


  
Combustión graxa animal en 
caldeira térmica procedente 
doutras plantas 


Plantas de transformación  
Inclúe as plantas de transformación que aplican métodos estándar (1 ao 7) e as que 
aplican calquera dos métodos alternativos (por exemplo a produción de biodiesel) 


Articulo 24(1) (a) do  Reg. 1069/2009 
Artigo 8 e Anexo IV do Reg. 142/2011 


A 
Sección 
IV 


Plantas oleoquímicas  
Establecementos nos que os subprodutos animais e produtos derivados son sometidos a 
un tratamento de conformidade co Cap. XI do Anexo XIII do Reg. 142/2011 e que se 
destinan a fins oleoquimicos 


Artigo 23 do Reg. 1069/2009 
e anexo XIII, Cap. X e XI do Reg. 142/2011 


R 
Sección 
V 







 


 


PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL SANDACH 
2016-2020 


PXC/SGA/SBP-02 


Páxina 25 de 26 


Rev. 0.1 


 


 25


ANEXO I: TABLA DE ACLARACIÓN SOBRE A CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 


TIPO DE ESTABLECEMENTO/PLANTA 
Ou EXPLOTADOR 


SUBTIPO DESCRICIÓN Base legal 
Autorización 
(A) ou rexistro 
(R) 


RES 


Establecementos ou plantas que 
manipulan subprodutos animais ou 
produtos derivados para fins fóra da cadea 
alimentaria 


Soro e hemoderivados de 
sangue de équidos 


As antigas “plantas técnicas” inclúen todos aqueles establecementos que manipulan os 
diferentes  subprodutos animais ou produtos derivados mencionados en cada subtipo de 
establecemento, con fins de tipo técnico, é dicir, fins distintos da alimentación animal. 


Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009 
Artigo 24 e anexo XIII, capítulo IV do Reg. 142/2011 


R 
Sección 
IX 


Sangue e hemoderivados 
(non équidos) 


Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009 
Artigo 24 do Reg. 142/2011 


R 
Sección 
IX 


Peles curtidas e tratadas e 
derivados dos mesmos 


Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009 
Artigo 24 e anexo XIII, capítulo V (ungulados) do 
Reg. 142/2011 


R 
Sección 
IX 


Trofeos de caza:, taxidermia 
e outras preparacións 
animais 


Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009 
Artigo 24 e anexo XIII, capítulo VI do Reg. 142/2011 


R 
Sección 
IX 


La, pelo, plumas, partes de 
plumas, porcas, plumón  


Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009 
Artigo 24 e anexo XIII, capítulo VII do Reg. 
142/2011 


R 
Sección 
IX 


Plantas de xelatina e cola Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009. 
 


R 
Sección 
IX Plantas de graxas  extraídas 


e derivados de graxas.  


Produtos da apicultura  


Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009 
Artigo 24 e anexo XIII, capítulos IX do Reg. 
142/2011 


R 
Sección 
IX 


Ósos, produtos a base de 
ósos, cornos, produtos a 
base de cornos, pezuñas, 
produtos a base de pezuñas 


Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009 
Artigo 24 e anexo XIII, capítulo XII (destinados a 
produción de abonos) do Reg. 142/2011 


R 
Sección 
IX 
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ANEXO I: TABLA DE ACLARACIÓN SOBRE A CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 


TIPO DE ESTABLECEMENTO/PLANTA 
Ou EXPLOTADOR 


SUBTIPO DESCRICIÓN Base legal 
Autorización 
(A) ou rexistro 
(R) 


RES 


Outras plantas técnicas 
Articulo 23 e capitulo II, sección IV do Reg. 
1069/2009 
 


 
Sección 
IX 


Usuarios específicos 


Fins especiais de 
alimentación animal: 
- Animais de zoo ou circo 
- Réptiles e aves de 


presa  
- Animais de peletería 
- Outros animais salvaxes  
- Cans de canceiras ou 


rehalas autorizadas 
- Vermes e  lombrigas 


para cebos 


Persoa física ou xurídica que emprega subprodutos animais con fins específicos de 
alimentación dos animais mencionados 


Artigos 18(1) e18(2) e 23 do Reg. 1069/2009 e 
Artigos 13 e 14 e anexo VI, cap. II do Reg. 
142/2011 


R 
Sección 
X 


Centros de recollida  
Instalacións distintas das plantas de transformación nas que se recollen os subprodutos 
animais mencionados no artigo 18, apartado 1, do Regulamento (CE) n ou 1069/2009 coa 
intención de destinalos á alimentación dos animais contemplados no mesmo artigo 


Artigo 23 do Reg. 1069/2009 e 
Artigos 13 e 14 e anexo VI, cap. II do Reg. 
142/2011 


R 
Sección 
XI 


Outros operadores rexistrados  
 


Establecementos ou plantas 
que manipulen produtos 
intermedios 


Establecementos que manipulan (mesturan, recobren, montan, embalan, etiquetan) 
produtos derivados destinados á fabricación de medicamentos, medicamentos veterinarios, 
produtos sanitarios, produtos sanitarios implantables activos, produtos  para diagnóstico in 
vitro ou reactivos de laboratorio. 


Artigo 23 e anexo XII do Reg. 142/2011 R 
Sección 
XIII 


Transportistas COLL  Operadores que transportan cadáveres 
Artigo 23 do Reg. 1069/2009  
 


R 
Sección 
XIII 


Transportista TRANS Operadores que transportan subprodutos animais ou produtos derivados Artigo 23 do Reg. 1069/2009 R 
Sección 
XIII 


Comerciantes rexistrados  Artigo 23 do Reg. 1069/2009 R 
Sección 
XIII 
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 1. INTRODUCCION  


 
O Regulamento (CE) nº 852/2004, relativo á hixiene dos produtos alimenticios, e o Regulamento 
(CE) nº 853/2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe 
animal, respectivamente, establecen os requisitos xerais e específicos de hixiene no  ámbito dos 
produtos de orixe animal. Así, o RE (CE) Nº 852/2004, no seu Anexo I parte A, establece as 
disposicións xerais de hixiene aplicables á produción primaria e os rexistros que deben levar e 
conservar os operadores sobre las medidas aplicadas para controlar os perigos de xeito 
adecuado. 
 
O RE (CE) nº 854/2004, polo que  se establecen normas específicas para a organización dos 
controis oficiais dos produtos de orixe animal destinados ao consumo humano, e o RE (CE) nº 
882/2004 , sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da 
lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde e benestar dos animais, 
establecen as bases para la realización dos controis oficiais nese ámbito. 
 
De acordo coa Directiva 2001/82/CE (trasposta mediante o RD 109/95 e modificacións ), pola que 
se establece un Código comunitario sobre medicamentos veterinarios, as autoridades 
competentes deben realizar inspeccións en toda a  cadea de comercialización de medicamentos 
veterinarios coa fin de verificar o cumprimento das disposicións nela establecidas. 


 
Por outra banda, os requisitos relativos ao mantemento de rexistros para los medicamentos 
veterinarios por parte de los gandeiros, establécense na Directiva 96/23/CE (trasposta mediante o 
RD 1749/98), no anexo I do RE (CE) nº 852/2004, e no  anexo II do RE (CE) nº 853/2004. Estas 
obrigas, recóllense a nivel autonómico mediante a publicación do Decreto 63/2012, do 12 de 
xaneiro, polo que se regulan as condicións de comercialización e uso dos medicamentos 
veterinarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 


 
2. AMBITO DE APLICACION. 
 


Para os  efectos deste Plan Xeral, serán de aplicación as definicións incluídas na lei 29/2006 de 
garantías e uso racional dos medicamentos veterinarios e no RD 109/1995, polo que se regulan 
os medicamentos veterinarios. 


 
Exclúense do ámbito de aplicación do presente Plan de control os pensos medicamentosos, por 
estar xa incluídos no Programa de Control Oficial en alimentación animal. 
En Galicia, no marco dun control mais integral e co fin de dar cumprimento ás esixencias 
establecidas no Decreto 63/2012, inclúese o control dos medicamentos veterinarios destinados a 
animais tanto produtores de alimento como dos destinados a animais non produtores . 
 
Considérase incluído dentro deste Plan, o control específico sobre os seguintes establecementos 
(ou persoas físicas ou xurídicas): 


 
1-Establecementos que realicen actividades de distribución de medicamentos veterinarios. 
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2-Establecementos que realicen actividades de venda polo miúdo dos ditos medicamentos 
(dispensación). 


 
 
3-Veterinarios en exercicio profesional. 
 
4- Establecementos elaboradores de autovacinas de uso veterinario. 
 
5- Venda de medicamentos veterinarios por outras canles. 
 
 
6-Explotacións gandeiras : o Plan é de aplicación nas explotacións de animais destinados á 


produción de alimentos. Os controis articularanse, como norma xeral, dentro do  Programa de 


Hixiene da Produción Primaria excepto todas aquelas actuacións especiais que fosen necesario 


efectuar por razóns de seguimento ou sospeita (ex/ actuacións en explotacións derivadas de 


alertas de farmacovixilancia, actuacións en explotación de trazabilidade, etc). Neste caso, non 


existe un número prefixado e poderán realizarse en explotacións de calquera especie. 


 
3. OBXECTIVOS DO PROGRAMA 
 
 


3.1. OBXECTIVO XERAL 
 
O obxectivo xeral e principal deste Plan de Control Oficial é garantir as condicións de 
distribución, prescrición e dispensación dos medicamentos veterinarios, así como  o seu uso 
racional nos animais produtores de alimentos. 
De xeito complementario, tamén se inclúe o control de medicamentos veterinarios destinados a 
animais non produtores de alimento 
 
Ao ser substancias que interveñen na produción,  os medicamentos veterinarios poden supoñer 
un risco para a sanidade e o benestar animal, así como para a saúde pública. 
 
 
3.2. OBXECTIVOS ESPECIFICOS. 


 
Os obxectivos nas diferentes etapas da cadea de comercialización dos medicamentos veterinarios, 
son os seguintes: 


 
 3.2.1- DISTRIBUCION : 
 


• Comprobación da autorización pola Autoridade Competente, e da inscrición no rexistro 
correspondente 
 
• Control do cumprimento no relativo a locais, persoal técnico e conservación dos medicamentos. 
 
• Control da trazabilidade: entradas e saídas de medicamentos veterinarios 
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 • Control dos medicamentos veterinarios sometidos a restricións oficiais. 
 


• Control documental: albarás e clientes, entre outros. 
 
• Control doutros aspectos dos medicamentos veterinarios: rexistrados, nº lotes, conservación, entre 
outros. 


 
 3.2.2- DISPENSACIÓN (MINORISTA/ENTIDADES OU AGRUPACIÓNS GANDEIRAS) : 
 


• Comprobación da autorización pola Autoridade Competente, e da inscrición no rexistro 
correspondente 
• Control do cumprimento no relativo a locais, persoal técnico e conservación dos medicamentos. 
• Control da trazabilidade: entradas e saídas de medicamentos veterinarios 


 • Control dos medicamentos veterinarios sometidos a restricións oficiais. 
 • Control documental: albarás e clientes, entre outros. 


• Control doutros aspectos dos medicamentos veterinarios: rexistrados, nº lotes, conservación, entre 
outros. 


 • Control da dispensación con receita debidamente cumprimentada,de ser o caso. 
 
3.2.3-VETERINARIOS EN EXERCICIO PROFESIONAL 
 


• Control das súas condicións administrativas: colexiación, ausencia de actividade comercial de 
venda de medicamentos, entre outros. 
• Control do cumprimento dos requisitos de adecuada conservación dos medicamentos veterinarios 
baixo a  súa responsabilidade. 
• Control do depósito de medicamentos veterinarios empregados no exercicio profesional 
(comunicación á autoridade competente da existencia do depósito de medicamentos, rexistro de 
entradas e usos ou cesións). 
• Control documental dos medicamentos veterinarios: clientes e prescricións, entre outros. 
• Control doutros aspectos dos medicamentos veterinarios: rexistrados, nº lotes, conservación, entre 
outros. 


 • Control da correcta cubrición da receita e mantemento do arquivo correspondente. 
 


3.2.4- EXPLOTACION : nos casos especificados no punto 2 (apartado 6) deste Programa, 
efectuarase o control de: 


• Condicións de mantemento dos medicamentos veterinarios existentes na explotación. 
• Control dos rexistros obrigatorios sobre medicamentos veterinarios (manuais ou informáticos). 


 • Control do arquivo de receitas. 
 • Control do cumprimento dos tempos de espera. 
 
  3.2.5- VENDA DE MEDICAMENTOS POR OUTRAS CANLES  
 


• Control da  existencia de comunicación previa ao inicio da actividade á autoridade competente 
• Control da venda exclusivamente de medicamentos veterinarios sen prescrición  e destinados a 
cans , gatos , animais de terrario, peixes de acuario, paxaros ornamentais e pequenos roedores. 
• Control do cumprimento dos requisitos de almacenamento, conservación e documental (rexistros) 
dos ditos medicamentos veterinarios. 


 
  3.2.6-ESTABLECEMENTOS ELABORADORES DE AUTOVACINAS DE USO VETERINARIO 
 


• Control de que se cumpren as condicións necesarias para o outorgamento da correspondente    
autorización administrativa pola Comunidade Autónoma (locais e instalacións) 
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• Control de que se cumpre o requisito de notificación trimestral de información á autoridade 
competente da Comunidade Autónoma (artigo 39 RD 109/95) 
• Control de que se cumpren as condicións de etiquetado dos produtos elaborados e de rexistros 
(artigos 39 e 40 RD 109/95) 
 
4. APLICACIÓN DO PROGRAMA DE CONTROL NO PERIODO 201 1-2015. NÚMERO E 
FRECUENCIA DOS CONTROIS 
 
Anualmente fixaranse uns obxectivos en relación co número de inspeccións, tendo en conta a análise 
do risco efectuado, os resultados dos controis en anos anteriores, o número de establecementos por 
provincia e os recursos de persoal, entre outros factores. 
Estas previsións poderán revisarse ao principio de cada exercicio aplicando as modificacións que se 
consideren precisas. 
Non obstante, e para evitar que cada ano se controlen os mesmos establecementos , reservarase un 
número de inspeccións en establecementos seleccionados ao azar (por mostraxe aleatoria simple) e 
ademais os establecementos inspeccionados nun ano ,  nos que no se detecten 
incumprimentos, poderán quedar excluídos do control  no ano seguinte (segundo o criterio da 
autoridade de control). 
 
No Anexo I  inclúense as táboas coas previsións e reparto por provincias correspondentes con este 
apartado. 
Nas previsións no número de inspeccións, teranse en conta os datos mais actualizados do número 
de establecementos en cada provincia.  
 
5. CATEGORIZACIÓN DO RISCO 
 


Coa fin de harmonizar as actividades de control oficial nas catro provincias, establecese un marco 
común que servirá para que cada provincia elabore o seu propio análise do risco. 
Para realizar esta análise do risco nos diferentes elos da cadea de comercialización e emprego dos 
medicamentos veterinarios, e poder planificar e executar os controis, teranse en conta unha serie 
de parámetros , e asignarase unha puntuación ao establecemento en función dos criterios 
considerados na valoración, de acordo co seguinte: 


  
 a) Resultados de controis previos (común para todo s os tipos de establecementos): 


Teranse en conta os resultados das inspeccións realizadas o ano anterior en materia de 
medicamentos veterinarios, especialmente naquelas nas  que se detectaron incumprimentos. 


Esta información, estará dispoñible nas bases de datos actualizadas correspondentes (“Expedientes 
Sancionadores-Irregularidades SERSEGAL”), habilitadas polo SERSEGAL na carpeta compartida SX 
Gandaría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Resultados de controles previos Puntos 


Sen irregularidades ou infraccións previas 0 


Existencia de irregularidades ou infraccións no 
Programa de control de mv e /ou PNIR, e/ou 
Programa Control calidade do leite, con inicio 
de expediente sancionador 


2 
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b) Actividade secundaria do establecemento (no caso  de establecementos dispensadores) 
 


Actividade secundaria do establecemento 
dispensador Puntos 


O establecemento non distribúe medicamentos 
veterinarios a outros minoristas  0 


O establecemento distribúe medicamentos 
veterinarios a outros minoristas 2 


 
 


c) En explotacións  
 


Criterio Puntos 


Explotación con incidencias na ICA en ano 
anterior 2 


Explotacións industriais 1 


  
 
d) Criterios risco veterinarios clínicos: En tanto non se dispoña da información completa do número 
de depósitos de medicamentos veterinarios comunicados polos veterinarios que exercen a súa 
actividade profesional en Galicia (de acordo co establecido no Decreto 63/2012), fixarase un número 
mínimo de inspeccións anuais por provincia por este concepto. 
Un criterio de risco que se poderá ter en conta, serán aqueles veterinarios dos que se teña constancia 
que exerzan e prescriban medicamentos veterinarios (información recadada no transcurso de 
inspeccións en dispensadores e/ou explotacións por exemplo) e que non comunicaran a existencia e 
localización do depósito dos medicamentos veterinarios que precise para o seu exercicio profesional. 
 Así mesmo se contabilizarían dentro deste plan as inspeccións especiais  de clínicas veterinarias que 
se fagan por  SANDACH, controlándose a su vez o botiquín das mesmas.  
 
e) Criterios risco outras canles:  En tanto non se dispoña da información completa co número de 
establecementos deste tipo que teñan feito a comunicación de actividade á autoridade competente da 
CA (de acordo co establecido no Decreto autonómico), fixarase un número mínimo de inspeccións 
anuais por provincia, elixidas de xeito aleatorio entre os establecementos deste tipo ubicados nas 4 
provincias. 
 
 
6-DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 
 
Os controis oficiais efectuaranse, de xeito xeral, sen previo aviso (art.3-RE 882/2004). A 
comunicación de inicio de actuacións realizarase no mesmo momento do control (poderase non 
obstante solicitar previamente ao interesado a documentación que se considere necesaria para o 
correcto desenvolvemento da inspección). 
Excepcionalmente (ou en aqueles casos nos que se considere preciso para maior eficacia do 
control), realizarase comunicación previa cunha antelación suficiente, indicando a causa que 
xustifique a mesma) 
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6.1-NATUREZA E PUNTO DE CONTROL 
 
Os  controis oficiais realizaranse en establecementos de distribución, venda minorista, veterinarios en 
exercicio clínico, explotacións, establecementos elaboradores de autovacinas de uso veterinario e 
establecementos de venda de medicamentos por outras canles. 
Executaranse tanto de xeito aleatorio (previo análise de riscos, establecerase unha determinada 
porcentaxe de inspeccións), como de xeito dirixido (ante alarmas, denuncias ou sospeitas, etc).  
 
A natureza dos controis comprende: 


 
● Control documental : dos rexistros de medicamentos veterinarios (entradas e saídas), arquivo 
de receitas, etc. 
 
● Control físico (que poderá incluír a toma de mostras se fora preciso), sobre as condicións de 
almacenamento e conservación de medicamentos, presenza de medicamentos veterinarios nas 
explotacións, existencia de produtos sospeitosos sen identificación, etc. 
 


6.2-CRITERIOS XERAIS  DE CONTROL 
 
Os controis oficiais contemplados neste Programa, seguirán as seguintes directrices: 


 
●  As inspecciones realizaranse nos establecementos ao longo de todo o ano. Poderanse 


exceptuar aqueles que foran obxecto de inspección o ano anterior e non presentaran 
irregularidades. 


 
●  Revisarase que as instalacións e equipos dos establecementos garantan unhas adecuadas 


condicións de conservación dos medicamentos e se mantén a eficacia e a seguridade do 
medicamento ao longo  de toda a cadea de comercialización. 


 
●  Vixiarase que a distribución e a dispensación de medicamentos só se faga en  


establecementos autorizados para eses fins. 
 
●  Control da rastrexabilidade dos medicamentos a través dos rexistros documentais que, con 


carácter obrigatorio, deben levar as explotacións gandeiras, os establecementos 
dispensadores (comerciais minoristas e agrupación gandeira), os establecementos 
distribuidores e os veterinarios en exercicio profesional. 


 
●  Control da prescrición dos medicamentos, vixiando que as receitas conteñan toda a 


información esixida. 
 
●  Vixiarase o uso racional dos medicamentos veterinarios, de forma que a dispensación só se 


realice coa correspondente prescrición e se respecten os tempos de espera por parte dos 
responsables dos animais. 


 
6.3-METODOS OU TECNICAS USADAS PARA O CONTROL OFICIAL. 
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De forma xenérica nos establecementos efectuarase un control administrativo previo da 
documentación (en relación co rexistro de medicamentos y o seu uso racional), así como do seu 
historial recente. Realizarase ademais un control oficial “in situ” con toma de mostras (se fora 
preciso).As actuacións reflectiranse na acta  de inspección correspondente. 
 
No caso de infraccións, levarase a cabo un seguimento posterior (cuxa duración será  función do 
tipo de infracción detectada). 
 
No caso de toma de mostras (de medicamentos veterinarios), o procedemento axustarase ao 
establecido  nos artigo 103 e 104 do Real Decreto 109/1995. 
 
No caso específico das explotacións,  de ser o caso como sospeitas de tratamentos non 
rexistrados, fallas nos períodos de espera , etc , poderán tomarse mostras procedentes de animais 
vivos e/ou pensos ou auga de bebida ou calquera outra substancia presente, susceptible de terse 
administrado aos animais da explotación, con obxecto de verificar posibles tratamentos irregulares. 
 


Como  norma xeral, os incumprimentos detectados de substancias incluídas no Grupo A do Anexo I 
do RD 1749/1998, imputaranse no marco do PNIR, e as actuacións por incumprimentos de 
substancias incluídas no Grupo B do Anexo II do citado RD, enmarcaranse neste Programa ou no 
Programa de Control de Alimentación Animal, en función da natureza das substancias detectadas e  
o tipo de  produto no que se detecten estes incumprimentos. 
 
De forma mais específica, as técnicas utilizadas no control da comercialización e uso racional dos 
medicamentos veterinarios nos centros dispensadores de medicamentos e nas explotacións, son as 
seguintes: 
 
a) Establecementos dispensadores: 


 
-Inspección de instalacións e produtos, para verificar o grado de cumprimento da lexislación en 
materia de medicamentos veterinarios. 
-Comprobación das condicións de hixiene e almacenamento. 
-Exame da documentación escrita e rexistros obrigatorios das entradas e saídas de 
medicamentos (no caso de medicamentos suxeitos a prescrición veterinaria), así como o control 
da dispensación de medicamentos que o precisen, unicamente coa receita debidamente cuberta. 
-Arquivos de receitas correspondentes. 
-Toma de mostras (de considerarse necesario). 
  


b) Explotacións gandeiras:  
 


-Comprobación da presenza xustificada de produtos suxeitos prescrición (mediante a copia 
correspondente da  receita). 
-Verificación dos rexistros dos tratamentos e arquivo das receitas. 
-Respeto dos tempos de espera. 
-Conservación en condicións adecuadas dos medicamentos sobrantes . 
-Toma de mostras (de considerarse necesario). 


 
6.4- PROCEDEMENTOS  DE TRABALLO ESTABLECIDOS DOCUMENTALMENTE  
 
Os controis oficiais levaranse a cabo de acordo con este procedemento e cos protocolos de 
inspección establecidos documentalmente que teñen como obxectivo fundamental facilitar a 
actividade inspectora e ao mesmo tempo servirán  para harmonizar as actividades de control por parte 
dos servizos inspectores das catro provincias. 
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Estes documentos estarán suxeitos a revisión en calquera momento, en función das modificacións da 
normativa, dos cambios que se produzan na estrutura, xestión ou funcionamento das autoridades 
competentes, dos resultados dos controis en anos precedentes, etc. 
No Anexo II inclúese un índice dos procedementos de inspección (as versións actualizadas destes 
protocolos estarán dispoñibles na intranet da Consellería en cada momento). 
 


6.5- REPORTE DE INFORMACIÓN:  
 


• As inspección  efectuadas gravaranse no Sistema Integrado, nos códigos habilitados en función de 
cada tipo de inspección (no Anexo III xúntase un esquema destes códigos, que se manterá actualizado 
na intranet da consellería). 
Para cada gravación de inspección en sistema integrado, lembrar sinalar  na segunda pestana, “ resultados da inspección”, no caso de detectar 
irregularidade, o tipo da mesma detectado, podendo especificarse  con máis detalle no campo observacións. Sinalar no resultado final da inspección, 
neses casos,  si é desfavorable  ou en período de adaptación / emenda . Así , no caso de emenda posterior, sinalalo sobre a mesma inspección  gravada,  
no campo específico (foi solicitada a súa habilitación na 2ª pestana, con inclusión da data e nº de acta de emenda  ),  ou,   mentres non está operativo ese 
campo, se sinalará   no campo observacións da propia inspección na 1ª pestana.  
  
Baseándose na información anterior, o SERSEGAL, será o responsable da verificación periódica da 
eficacia dos controis e asegurarse de que os controis efectuados se axustan aos previstos para o 
programa en cada provincia. 
 
 


• En relación cos incumprimentos detectados en materi a de medicamentos veterinarios  
(irregularidades e infraccións ) mensualmente, os Servizos Provinciais de Gandería manterán 
actualizadas as bases de datos correspondentes (“Expedientes Sancionadores-Irregularidades 
SERSEGAL”), habilitadas polo SERSEGAL na carpeta compartida SX Gandaría. 
No momento de reportar esta información, débese ter en conta que se definen dous tipos de 
incumprimentos: 
 -Irregularidades: inclúense só as deficiencias detectadas que orixinaran algún tipo de 
requirimento ao operador inspeccionado (ademais da acta), como por exemplo un informe técnico ou 
un requirimento de emenda. 
 -Infraccións: deficiencias detectadas que dean lugar ao inicio dun expediente sancionador. 
 
6.6- ARQUIVO DE DOCUMENTACIÓN: 


 
Como norma xeral, os documentos xerados no transcurso da execución deste Programa (copias de 
actas, documentación recollida nas inspeccións , informes da verificación da calidade dos controis 
emitidos, etc.), conservaranse durante un prazo de mínimo de 5 anos  contados a partir da data de 
emisión da acta/documento en cuestión . 
 


No caso específico de documentos que deriven ou poidan dar lugar a un expediente sancionador, a 
documentación conservarase durante o tempo no que o expediente poida ter virtualidade ou efectos. 
 


 
6.7- PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE NON CONFORMIDADE 
 
-As infraccións ou irregularidades da normativa de medicamentos veterinarios detectadas no 
transcurso das inspeccións, reflectiranse sempre na correspondente acta (da que se deixará a copia 
correspondente ao interesado). 
 
Corresponderá aos Servizos de Gandaría provinciais, a tramitación destas actas, xunto coa emisión do 
informe que inclúa as consideracións legais e técnicas que procedan, para os Servizos Xurídicos dos 
Departamentos Territoriais. 
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En outras ocasións, o proceso poderá concluír coa emisión dun informe con requirimentos 
documentais ou de corrección de deficiencias ao interesado. 
 


En calquera dos casos anteriores, a información que se derive será xestionada de acor do co 
establecido no apartado 6.5  
 
   -Emisión de informes efectos condicionalidade. 
 
     No caso de detección de deficiencias nas inspe ccións de medicamentos nas explotacións,     
co respecto os epígrafes sinalados no protocolo esp ecífico con efectos en condicionalidade,  
se trasladarán, o responsable provincial de condici onalidade, os efectos de  elaborar  o 
correspondente informe de resultados de inspección sectorial de seguridade alimentaria a 
efectos de condicionalidade por incumprimento dalgú n dos requisitos nº s 33,36, 44,ou 53 . 
 
      Os informes de condicionalidade de incumprimentos detectados nestas inspeccións, serán 
enviados ao servizo de Sanidade Animal a medida que vaian acontecendo, nos mesmos prazos 
sinalados para comunicar os incumprimentos detectados nas inspeccións de condicionalidade, e en 
todo caso antes do 30 de xaneiro de 2017 
 
6.8-COMUNICACIÓN DOS RESULTADOS DOS CONTROIS: 
 
Os resultados dos controis na CA, serán enviados ao MAGRAMA a través do SERSEGAL nos 
prazos fixados no Programa Nacional. 
 
Para dar cumprimento ao establecido no artigo 7 do RE 882/2004 , e de acordo co artigo 9 do citado 
regulamento, como mínimo  en caso de infraccións ou irregularidades , deberase comunicar a 
finalidade e métodos empregados nos controis oficiais así como os seus resultados (remitindo, no 
seu caso, un informe coas medidas que se deberán adoptar para corrixir as deficiencias atopadas e o 
prazo concedido para a súa corrección) 
 
No caso de que os controis sexan conformes considerarase esta comunicación debidamente 
acreditada mediante a entrega da copia correspondente da acta de inspección emitida durante o 
control. 
 
6.9-SUPERVISIÓN/VERIFICACIÓN DA CALIDADE DOS CONTRO IS 
 


 


Ademais da avaliación da consecución dos obxectivos fixados anualmente no Programa de Control, 


establecerase unha supervisión dos controis efectuados, co fin de garantir a súa homoxeneidade nas 


catro provincias e a súa calidade. 


Seguirase o protocolo xenérico da supervisión “Procedemento para levar a cabo o control da 


calidade dos programas de control oficial do SERSEGAL  2016-2020” sendo aplicable o disposto no 


mesmo para a verificación do  programa dos medicamentos  


 
7-RELACION CON OUTROS PLANS DE CONTROL  
 
Este Plan relacionase cos seguintes programas de control : 
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•Plan de Control de Hixiene da Produción Primaria: comparte datos na parte relativa ao control do uso 
do medicamento veterinario nas explotacións gandeiras. 
• Plan de Control de alimentación animal :  


-pensos medicamentosos (na medida na que conteñen un medicamento veterinario en forma de 
premestura medicamentosa) e 
-resto dos pensos :na medida en que se poidan derivar actuacións en función do establecido no 
punto 6.3. 


• Plan de Control de Investigación de Residuos (PNIR): na medida en que se poidan derivar actuacións 
en función do establecido no punto 6.3.(na parte que se refire ao control de substancias principalmente 
inhibidores). 
• Plan de Control de Calidade do leite crú: relaciónase na medida na que en determinadas  actuacións 
no marco do programa, se realiza unha inspección do control do uso do medicamento veterinario nas 
explotacións. Tamén se relacionan na medida en que de resultados non conformes detectados no 
marco deste Programa, se poidan derivar actuacións en función da normativa de medicamentos 
veterinarios. 
 


En todos os casos, deberá existir un axeitado fluxo da información, de tal xeito que os resultados dos 
controis acadados neste Plan, teranse en conta na aplicación das medidas que se consideren 
necesarias no marco dos outros Plans cos que se relaciona ( e viceversa). 
 
 
8-AUTORIDADES COMPETENTES: 
 
A nivel do Ministerio, a Subdirección Xeral de Sanidade e Hixiene Animal e Trazabilidade  é a  
responsable da coordinación do Plan de Control. 
 


A nivel do ámbito territorial da  Comunidade Autónoma de Galicia: 
 
-a Subdirección Xeral de Gandería (a  través do SERSEGAL) será o responsable da organización, 
programación , coordinación e supervisión así como da transmisión da información requirida desde o 
MAGRAMA ás Comunidades Autónomas. 
- Os Servizos Provincias de Gandaría serán os responsables da execución e desenvolvemento do 
Programa no ámbito provincial correspondente, así como da remisión da información requirida ao 
SERSEGAL. As OACs, serán as responsables da execución do Plan no seu ámbito territorial e da 
transmisión da información aos Servizos Provinciais correspondentes. 
 
9-NORMATIVA APLICABLE 
 


9.1-NORMATIVA COMUNITARIA. 
 
-Directiva 2001/82/CE do 6 de novembro de 2001, pola que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos veterinarios. 


 
-Regulamento (CE) nº 178/2002 do 28 de xaneiro de 200, polo que se establecen os principios e os 
requisitos xerais da lexislación alimentaria, crease a  Autoridade Europea de Seguridade 
Alimentaria e se fixan procedementos relativos á seguridade alimentaria. 
 
-Regulamento (CE) nº 1069/2009 e modificacións posteriores ,  polo que se establecen as normas 
sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao 
consumo humano e polo que se derroga o RE (CE) no 1774/2002  


-Regulamento 142/2011 e modificacións posteriores, de aplicación do RE 1069/2009. 
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-Regulamento (CE) nº 726/2004, do 31 de marzo de 2004, polo que se establecen procedementos 
comunitarios para a autorización e o control dos medicamentos de uso humano e veterinario e polo 
que se crea a Axencia Europea de Medicamentos 


-Regulamento (CE) nº 852/2004 do 29 de abril de 2004, relativo á hixiene dos produtos alimenticios.  


-Regulamento (CE) nº 853/2004 do 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas 
de hixiene dos alimentos de orixe animal. 


-Regulamento (CE) nº 854/2004 do 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas 
para a organización de controis oficiais dos produtos de orixe animal destinados ao consumo 
humano. 


-Regulamento (CE) nº 882/2004 do 29 de abril de 2004, sobre os controis oficiais efectuados para 
garantir la verificación do cumplimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a 
normativa sobre saude animal e benestar dos animais. 


-Regulamento (CE) nº 1950/2006 do 13 de decembro de 2006, que establece unha lista de 
substancias esenciais para o tratamento dos équidos, de conformidade coa Directiva 2001/82/CE 
pola  que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios. 


-Regulamento (CE) nº 470/2009 do 6 de maio de 2009, polo que se establecen procedementos 
comunitarios de fixación de limites de residuos das substancias farmacoloxicamente activas nos 
alimentos de orixen animal, (derroga o RE 2377/90)  


-Regulamento (CE) nº 37/2010 de la Comisión, do 22 de  decembro de 2009, relativo ás 
substancias farmacoloxicamente activas e a súa clasificación polo que se refire aos límites máximos 
de residuos nos produtos alimenticios de orixe animal. 


 
 
9.2-NORMATIVA NACIONAL 
 
-Real Decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as infraccións e sancións en materia 
de defensa do consumidor e da produción agro-alimentaria. 
  
-Real Decreto 109/1995, de 27 de xaneiro, sobre medicamentos veterinarios(modificado polo RD 
1132/2010 do 10 de setembro) 
 
-Real Decreto 1749/1998, de 31 de xullo, polo que se establecen as medidas de control aplicables a 
determinadas substancias e os seus residuos nos animais vivos e os  seus produtos. 
 
-Real Decreto 520/1999, do 26 de marzo, polo que se aproba o estatuto da Axencia Española do 
Medicamento. 
 
-Lei 8/2003, do 24 de abril, de Sanidade Animal. 
 
-Real Decreto 2178/2004, do 12 de novembro, polo que se prohibe utilizar determinadas 
substancias de efecto hormonal e tireostático e β-agonistas de uso na cría do gando. 
 
-Real Decreto Lexislativo 1/2015, de 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de     
garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios. 
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-Real Decreto 731/2007, de 8 de xuño, polo que se modifican determinadas disposicións para a súa 
adaptación á normativa comunitaria sobre pensos, alimentos e sanidade dos animais. 
 
-Real Decreto 361/2009, do 20 de marzo, polo que se regula a información sobre a cadea 
alimentaria que debe acompañar aos animais destinados a sacrificio. 
 
 
9.3-NORMATIVA AUTONOMICA  


 
-Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica. 
-Decreto 63/2012, de 12 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de comercialización e uso 
dos medicamentos veterinarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 


 
10-AUDITORIAS DO PLAN DE CONTROL OFICIAL. 
 
O Servizo de Controis da Cadea Alimentaria (adscrito a Subdirección Xeral de Planificación e 
Coordinación de Programas da Consellería do Medio Rural) será o responsable das auditorías 
deste Plan Xeral  (dentro da súa programación interna). 
En función dos resultados destas auditorías, implantaranse as modificacións e medidas oportunas 
que garantan o cumprimento dos requisitos establecidos neste Plan. 
 


 


 11.- SOPORTES PARA O PROGRAMA DE CONTROL 


11.1.- Soportes informáticos/ aplicacións 


− REDE:  


. Bases de datos de rexistro de operadores da comercialización e distribución. Serán 
substituídas nun futuro próximo polo rexistro  exclusivo en sistema integrado.  
http://rede.agri.local/intranet/DocumentosGanderiaDetalle.do?cod_documento=65&descricion=REXISTRO+MED.+VETERINARIOS
+D.63%2F2012 


. Programa de control oficial Medicamento, os Procedementos Normalizados de Traballo, os 
protocolos de inspección, a lexislación de aplicación e demais documentación relacionada será 
posta dende o SERSEGAL a disposición dos servizos de inspección a través desta aplicación, 
en intranet no seguinte enlace. 
http://rede.agri.local/intranet/DocumentosGanderiaDetalle.do?cod_documento=45&descricion=MEDICAMENTOS 


 


− SISTEMA INTEGRADO:  Aplicación informática onde se gravan as actas de inspección e que 
ademais, permitirá  rexistrar os operadores que traballan cos medicamentos  no ámbito do 
control oficial do presente programa 


− EXPEDIENTES SANCIONADORES: aplicación informática que permite o seguimento do estado 
de aqueles expedientes nos que se inicia o procedemento sancionador, así como o acceso á 
documentación correspondente. 


 


11.2.-Delegación de tarefas de control.  
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No marco do programa de control oficial de establecementos, plantas e operadores Sandach non 
hai delegación de tarefas. 
 
11.3.-Plans de emerxencia  


Se derivado dos achados no marco deste Programa de Control  ou fora de el se detectase un 
incumprimento ou situación  que supoña un risco grave para a saúde pública, a sanidade animal 
ou o medio ambiente prevese a aplicación dun  programa de emerxencia operativo no que se 
incluirá as medidas para adoptar, as autoridades que han de intervir, as súas competencias e 
responsabilidades e a canle da información. 
As actuacións no contexto deste  Plan de emerxencia quedan descritas no procedemento escrito: 
Plan de emerxencia ante riscos na seguridade alimen taria nas producións gandeiras.  
 
11.4.-Formación do persoal 


A formación no ámbito deste Plan de Control Oficial levarase a cabo mediante a incorporación do 
persoal do SERSERGAL así como nos casos convenientes, o pertencente aos Servizos de 
Gandería dos Departamentos Territoriais da Consellería do Medio Rural ás accións formativas 
propostas polo Magrama para actualizar coñecementos da lexislación relacionada co programa 
de control, referentes ás aplicacións informáticas utilizadas para a súa xestión así como as 
relativas ao desenvolvemento da actividade de inspección. 
 
Asemade, dende o SERSEGAL, segundo as necesitades detectadas para cada exercicio, 
desenvolverá, de ser preciso, un Programa de formación específico para o persoal inspector 
encargado da execución das tarefas relacionadas con este Programa de control oficial . 
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ANEXO I- PROPOSTA NÚMERO CONTROIS E REPARTO PROVINC IAL 
 
 
PARTE A- NÚMERO ESTABLECEMENTOS/PROVINCIA  (datos extraídos – febrero /2016) 
  A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL 
MAIORISTAS 6 6 4 2 18 
COMERCIAIS MINORISTAS 98 92 10 26 226 
ENTIDADES/AGRUPACIÓNS GANDEIRAS 6     1 7 
ELABORADORES DE AUTOVACINAS 2     1 3 
SUBTOTAL      


 
 
PARTE B- PROPOSTA E REPARTO DO NÚMERO DE CONTROIS :  
 
 
 


B1) PROPOSTA NÚMERO DE INSPECCIÓNS  
TIPO ESTABLECEMENTO  OBXECTIVO 


(%anual) 
Número de 
inspeccións  


MAIORISTAS 100% 18 
COMERCIAIS MINORISTAS 35% 79 
ENTIDADES/AGRUPACIÓNS 
GANDEIRAS 


35% 2 


ELABORADORES DE 
AUTOVACINAS 


100% (**) 3 


SUBTOTAL   102 
VETERINARIOS CLÍNICOS ( *) 28 
OUTRAS CANLES ( *) 20 


 
(*): obxectivo : número. mínimo insp. anuais.  
(**)Elaboradores autovacunas poderá ser bianual o co ntrol (casos motivados como a  non elaboración, ina ctividade 
temporal ,etc ) .  
 
 
B.2- REPARTO PROVINCIAL DO NÚMERO DE INSPECCIÓNS 
 


  A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 
MAIORISTAS 6 6 4 2 
COMERCIAIS MINORISTAS 34 32 4 9 
ENTIDADES/AGRUPACIÓNS GANDEIRAS 2 0 0 0 
ELABORADORES DE AUTOVACINAS 2 - - 1 
OUTRAS CANLES 5 5 5 5 
VETERINARIOS CLÍNICOS 8 8 5 7 
TOTAL INSPECCIÓNS 57 51 18 24 
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ANEXO II- LISTADO PROCEDEMENTOS DE INSPECCIÓN 
 
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO NOME DO PROCEDEMENTO 


P/SGA/MED-01 Procedemento inspección medicamento veterinario en 
maioristas 


P/SGA/MED-02 Procedemento inspección medicamento veterinario en 
establecementos minoristas 


P/SGA/MED-03 Procedemento inspección medicamento veterinario en 
establecementos elaboradores de autovacinas 


P/SGA/MED-04 Procedemento inspección medicamento veterinario en 
establecementos de venda por outras canles 


P/SGA/MED-05 Procedemento inspección veterinarios en exercicio clínico 
P/SGA/MED-06 Procedemento inspección medicamento veterinario en 


explotación 
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ANEXO III- ESQUEMA CÓDIGOS GRAVACIÓN INSPECCIÓNS  
 
 
Código  Descrición  
ISA01 I. MEDICAMENTO VETERINARIO EN MAIORISTAS 


 
ISA02 I. MEDICAMENTO VETERINARIO EN ENTIDADES GANDEIRAS 


 
ISA03 I. MEDICAMENTO VETERINARIO EN COMERCIAIS MINORISTAS 


 
ISA06 I. MEDICAMENTO VETERINARIO EN EXPLOTACIÓNS 


 
ISA07 I. DEPÓSITOS VETERINARIOS EN EXERCICIO CLÍNICO 


 
ISA09 I. MEDICAMENTO VETERINARIO EN OUTRAS CANLES 


 
ISA10 
 


I. MEDICAMENTO VETERINARIO EN ESTABLECEMENTOS ELABORADORES DE 
AUTOVACINAS  
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ANEXO IV- APLICACIÓN DE TAXAS EN MATERIA DE MEDICAM ENTOS VETERINARIOS 
 
1- Establecementos de venda de medicamentos veterin arios por outras canles 
 
CÓDIGO DA TAXA:  30.02.00 
 


CONCEPTO SUBCONCEPTO IMPORTE (€) 
 
Inscrición en rexistros oficiais  
 


Primeira inscrición 9,65 


Modificacións da primeira inscrición 4,87 


 
 
2-Autorización e rexistro de establecementos distri buidores e dispensadores de 
medicamentos veterinario e establecementos elaborad ores de autovacinas de uso veterinario  
  
CÓDIGO DA TAXA:  31.07.03  (Autorizacións e revisións relativas ás actividades contempladas nos 
artigos 4, 39, 56, 76, 87 e 92 do Real decreto109/1995, do 27 de xaneiro, sobre os medicamentos 
veterinarios) 
 


CONCEPTO SUBCONCEPTO IMPORTE (€) 
 
• Autorización inicial, ampliación 
ou cambio de localización: 
 


- Centros elaboradores de 
autovacinas 


157,20 


- Resto das autorizacións 
establecidas 


128,61 


 


 
• Revisión: 


- Centros elaboradores de 
autovacinas 


85,76 


- Resto das autorizacións 
establecidas 


64,32 


 
 
 
NOTA: Deberase ter en conta que os importes indicados son os vixentes en concordancia coa Lei de 
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano en curso, e deberán ser actualizados (tanto os importes 
como os conceptos) en función das futuras modificacións que afecten á Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas , 
prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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