Tàrrega, 20 de febrer de 2013

Autocontrols a l’explotació
ramadera
Núria E. Ribas Lligoña
Responsable de l’Aplicació de Programes d’Higiene i Traçabilitat

Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera

Lleida, 11 de desembre de 2018

Objectius de la xerrada

 Conèixer els autocontrols obligatoris que l’explotació ramadera ha de
d’aplicar i disposar
 Conèixer per ser un bon assessor per les explotacions.
 Aprendre a ser crític per millorar la gestió de les explotacions de les
que som responsables.
 Conèixer les eines de que disposem.
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Introducció

 Les crisis sanitàries relacionades amb els aliments de les darreres
dècades han evidenciat:
 la complexitat del procés de producció d’aliments
 la necessitat d’abordar la seguretat alimentària amb un plantejament global
que comprengui tota la cadena de producció d’aliments, des de les fases
més primàries fins al consum, amb una prioritat bàsica: la protecció de la
salut de la població
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Crisis alimentàries
Oli de colza amb
anilina
1981 - Espanya

Pollastres amb
dioxines
1999 - Bèlgica
(Substància cancerígena)

Pollastres precuinats amb
salmonel·la
2005 - Espanya

“Vaques boges”
EETs - prions
1996 – Regne unit

CRISIS
ALIMENTARIES

(patologia neurodegenerativa)

Protegir interessos
Aus amb
consumidor
Grip aviar

- Elegir amb coneixement

1997 – Hong
Kong
- Informació
i transparència
- Prevenir pràctiques fraudulentes
i enganyoses

Cogombre amb
E. Coli
2011 - Alemanya

Oli de orujo amb
benzopirens
2001 - Espanya
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(substància cancerígena)

(Síndrome urèmic hemolític)
Seguretat
alimentària

- Producció d’aliments i pinsos segurs
- Totes les etapes
- Traçabilitat i ràpida reacció

Introducció
 El concepte de seguretat alimentària ha adquirit un sentit ampli i
complex que va més enllà de la innocuïtat.
 Inclou altres qüestions vinculades que incideixen en la confiança dels
ciutadans, com són la sostenibilitat, la relació nutrició-salut, els efectes
socioeconòmics i la qualitat
 Totes les empreses del sector alimentari han de garantir la seguretat
dels seus productes en les fases de la cadena alimentària de les quals
siguin responsables, des de la producció fins a la venda al consumidor
final
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Conceptes
 Empresa alimentària: tota empresa pública o privada que
porti a terme qualsevol activitat relacionada amb qualsevol de
les etapes de la producció, la transformació i la distribució
d’aliments.

 Producció primària: la producció, cria o cultiu de
productes primaris, inclosa la recol•lecta, la munyida i la cria
d’animals de renda prèvia al seu sacrifici. Inclou també la caça,
la pesca i la recol•lecció de productes silvestres.

LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA:
Una responsabilitat compartida
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“La Seguretat alimentària a Catalunya” ACSA, 2007

ALGUNS PRINCIPIS
 La innocuïtat dels aliments és el resultat de diversos factors, entre els
quals s’inclouen:
 el compliment dels requisits legalment obligatoris
 l’aplicació de programes d’autocontrol en matèria de seguretat alimentària
basats en el Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

 Els sistema d’anàlisi de perills permet avaluar els perills significatius
per a la salut i establir sistemes de control que tenen com a objectiu
la prevenció, en lloc dels controls basats en l’anàlisi del producte final,
com s’ha fet tradicionalment
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Aplicació a la producció primària vs. altres
empreses alimentàries

APPCC

PREREQUISITS

INSTAL·LACIONS

AUTOCONTROLS

INSTAL·LACIONS
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AUTOCONTROLS
 Aquelles pràctiques que proporcionen un entorn bàsic i les condicions
operacionals necessàries per a la producció d’aliments segurs.
Engloben aspectes com:








la neteja i desinfecció d’instal·lacions i equips
prevenció i control de plagues
formació del personal
control de proveïdors
identificació i traçabilitat
programa sanitari
...

 Es poden resumir en tres aspectes:
 Les bones pràctiques d’higiene
 Els plans d’autocontrols
 Els registres derivats
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BONES PRÀCTIQUES D’HIGIENE
 Conjunt de mesures per prevenir i ombatre els perills que puguin
presentar-se a la producció primària que puguin suposar un risc per la
salut animal, la salut de les persones o la seguretat alimentària.
BPH AA
Higiene i
manten.
instal.

Control
malalties

Plagues i
animals
indesitj.

Visites I
vehicles

BPH
Seguretat
prod.
perillosos

Moviment
d’animals
Seguretat
residus
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BPH AA – Seguretat pinsos

Plagues i animals indesitjables

Proveïdors

Control de plagues

Possibilitat identificar proveïdors (registre)
Registrats i autoritzats

Emmagatzematge i ús
Respectar condicions emmagatzematge i ús
Separats de la resta de productes no AA
Separació pinsos medicamentosos

Revisions periodiques
Control integrat de plagues
Pla de control de plagues i registre

Altres animals
No en contacte amb els animals de Producció
No en contacte amb els pinsos
No contacte amb els productes d¡origen animal

Additius identificats i correcte utilització

PATs
Remugants – No remugants
Separació i no accés

Altres
Respectar periodes de supressió de pastures
Aigua neta
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Visites i vehicles
Vehicles
No accés a l’explotació - ideal
Sistema eficaç de NiD a l’accés
Control dels vehicles I registre

Visites
Roba I botes d’ús exclusiu de l’explotació
Vestuari
Registre de visites
Instruccions d’higiene i bioseguretat
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Visites i vehicles

Seguretat dels productes perillosos

Vehicles

Fitosanitaris, zoosanitaris, biocides, detergents, fertilitzants,
medicaments veterinaris, additius, premescles, PATs, …

No accés a l’explotació - ideal
Sistema eficaç de NiD a l’accés
Control dels vehicles I registre

Visites
Roba I botes d’ús exclusiu de l’explotació
Vestuari
Registre de visites
Instruccions d’higiene i bioseguretat

Seguretat dels residus

Emmagatzematge I manipulació
Emmagatzematge separat.
Lluny dels productes d’AA
Manipulació segura, evitant confusió i contaminació

Identificació i autorització
Correctament identificats amb l’etiqueta correspoent
Etiqueta sencera i llegible
Biocides autoritzats per a ús ramader
Formació adequada per ús i manipulació

Biològics: dejeccions, cadavers, altres SANDACH
No biologics: envasos buits, restes de medicaments, xeringues,
sacs de pinso

Emmagatzematge i manipulació
Emmagatzematge separat.
Lluny dels productes d’AA
Manipulació segura, evitant confusió i contaminació
Normes d’emmagatzematge dels cadàvers
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Moviment d’animals

Control de malalties

Requisits sanitaris de moviment

Mesures de bioseguretat

Animals sans, analítiques, vacunacions, quarantena, QS
d’origen i destinació, …

Tanca perimetral, teles ocelleres, NiD a l’accés, pediluvis,
Direcció de tasques diàries: zona neta – zona bruta, …

Requisits del transport

Programa sanitari

NiD dels vehicles prèvia càrrega dels animals
Moll de càrrega i descàrrega o NiD a l’accés

Control i prevenció de les principals malalties
Veterinari responsable
Adaptat a l’explotació

Traçabilitat

Altres

Documentació sanitària de trasllat
Identificació animal

Lloc d’aïllament d’animals malalts
Quarantena
Actuacions de control de plagues
NiD d’instal·lacions

Registre d’incidències I moviments

Benestar animal
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Higiene i manteniment instal·lacions
Higiene
Instal·lacions netes
TD/TF – NiD obligatòria
Pla de neteja I desinfecció
Cap desinfectant és eficaç sense una bona neteja
Registre DDD

Requisits addicionals lleteres
Equips, locals i emmagatzematge de llet
Ubicació I disseny que limiti el risc de contaminació
Protegit de feristeles
Separats de l’estabulació
Equips de refrigeració que compleixin exigencies de temperatura

Animals nets

Superfícies en contacte amb la llet
Utilització de biocides
Autoritzats per l’ús ramader
Ús professional o professional especialitzat (segons formació)

Fàcil NiD
NiD després de cada utilització
Manteniment en bon estat

Formació mínima obligatòria

Materials llisos, rentables I no tòxics

Manteniment instal·lacions

Obtenció i conservació de la llet

Tanca perimetral, contenidor cadàvers, teles ocelleres, …
Esqueres, goteres, elements electrònics

Procedent d’animals sans
Separació llet animals malalts i/o tractats (període de supressió)
Refredament immediat (8oC / 6oC - recollida diària / no diària)
Comprovació mugrons. Mamelles, ferides, ...
Animals tractats clarament identificats
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PLANS D’AUTOCONTROL I
REGISTRES DERIVATS
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Resultats PHE
L’any 2017 es van controlar 175 explotacions ramaderes en el marc del PHE. La
distribució per espècies va ser la següent:

Abelles
2%

Conills
1%

Èquids
8%

Boví
36%

Abelles

Conills

Èquids

Ovi/cabrum

Porcí

Aus

Ovi/cabrum
23%

Aus
4%

Porcí
26%

Boví
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Resultats PHE
El 62,29% de les explotacions controlades
compleixen tots els requisits en les matèries
controlades dins del marc del programa
d’higiene:










Requisits d’higiene general
Seguretat dels productes d’origen animal
Seguretat dels productes perillosos
Bioseguretat
Moviment animals
 Traçabilitat
Gestió sanitària
 Autocontrols
Gestió SANDACH
 Registres
Gestió residus
 ICA

19

Resultats PHE

En el 37,71% d’explotacions restants s’hi van detectar un total de 338
incompliments, de les quals la majoria són lleus:
El 71,85% dels incompliments són deficiències
relacionades amb la formació del personal o amb els
documents i registres de l’explotació

El 28,15% dels incompliments són irregularitats
relacionades amb la salut animal, la higiene o
la gestió de residus.
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Resultats PHE
El 71,85% dels 238 incompliments són deficiències relacionades amb la formació,
la documentació i la traçabilitat.
Neteja; 5,04%

Altres; 2,10%

Baixes animals;
5,88%
Gestió
sanitària;
5,46%

Formació;
28,57%

Bioseguretat;
9,66%

El 28,57% dels incompliments són
deficiències en la formació. La formació
controlada és obligatòria des del 2014 i
les mancances s’han detectat a 47 de
les explotacions controlades:

Biocides d’ús
ramader

Salut animal i
bioseguretat
8
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Registres i
traçabilitat; 43,28%

El 9,66% dels incompliments són
irregularitats
en
l’aplicació
de
mesures de bioseguretat.
El 52,17% d’elles estan relacionades
amb deficiències o mancances en el
sistema de neteja i desinfecció de
vehicles a l’entrada de l’explotació.

El 43,28% dels incompliments són
deficiències en la documentació, registres
i traçabilitat. El 81,58% d’elles són
mancances en:
 Plans NDDD
 Registre d’ús i aplicació de biocides
 Registre de visites
 Registre de gestió de residus

21

PLANS D’AUTOCONTROLS I REGISTRES
 Estableixen la base de les condicions i pràctiques d’higiene mínimes
per evitar de forma directe o indirecte la introducció de perills
 Què, com, quan i on fer-ho

PLANS DE CONTROL

 Què, com, quan i on s’ha fet

REGISTRES

 Imprescindible per actuar de forma ràpida i eficient per evitar el
perill i controlar el risc aplicant les mesures correctores adequades.
 Són responsabilitat del ramader

Pollastres amb
dioxines
1999 - Bèlgica
(Substància cancerígena)

Pollastres precuinats
amb salmonel·la
2005 - Espanya 22

Plans d’autocontrol

QUÈ

QUI

COM

QUAN

ON

PERQUÈ
Accessible

1.
2.
3.
4.
5.

Operacions que cal fer
Responsabilitat de realitzar-les
Objectius de cada actuació
Requisits mínims de realització
Mesures correctores a aplicar i casos

Fàcil aplicació

Esquemàtic

Inclouen la informació mínima necessària de les operacions a fer de manera
rutinària a l’explotació perquè aquestes siguin útils, eficaces i eficients.
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Plans d’autocontrol
Zona

Naus,
corrals,
menjadores,
...

Sala de
munyir i
equips de
munyida

Freqüència

Operació

Com

Setmanal

Neteja

Retirada es sec de la brutícia i
matèria orgànica amb raspalls

Neteja i
desinfecció

1r - realitzar la neteja en sec
2n - aplicar aigua calenta amb
detergent A a pressió al terra, parets,
menjadores i abeuradors
3r – deixar assecar
4rt – aplicar el desinfectant B a una
concentració del 2%

2 cops/dia
després de
cada
munyida

Neteja i
desinfecció

1r – esbandir el circuit i equips amb
aigua tíbia
2n – rentar amb aigua calenta i el
detergent alcalí C i deixar actuar 10
minuts
3r - esbandit final
4rt - escórrer i drenar totes les parts
de l’equip

Setmanal
abans d’una
neteja i
desinfecció

Eliminar els
dipòsits de
calç

1r – aplicar el producte anticalç D,
deixar actuar 5 minuts i retirar amb
aigua a pressió i raspall els acúmuls
de calç

Quan es
buida la nau
d’animals

Registre

Emplenar el
registre de
neteja i
desinfecció
de la nau
corresponen
t

Emplenar el
registre de
neteja i
desinfecció
de la sala
de munyir
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Plans d’autocontrol













Pla de neteja i desinfecció d’instal·lacions i equips
Pla de control de plagues i animals indesitjables
Programa sanitari de l’espècie
Pla de manteniment d’instal·lacions i equips
Pla de control de l’aigua*
Normes d’higiene i bones pràctiques pel personal
Normes de bioseguretat del personal que visita l’explotació
Pla de formació del personal
Pla de gestió de dejeccions ramaderes
Pla de gestió de baixes i altres residus (biològics i no biològics)
Pla de traçabilitat d’animals, pinsos i productes
...
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Els registres













Actuacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions, equips i vehicles
Actuacions del control de plagues i animals indesitjables
Tractaments i medicaments subministrats als animals
Utilització de productes biocides (com a tal o dividit)
Aparició de malalties (seguretat dels productes d’origen animal)
Resultats analítics de mostres d’animals, pinsos, ..., rellevants SP
Actuacions veterinàries
Controls i manteniment de les mesures de bioseguretat
Control i tractament de l’aigua
Entrada de vehicles i persones alienes a l’explotació
Formació i capacitació del personal
Animals trobats morts en cada inspecció

26

Els registres

 Gestió i eliminació de residus ramaders i qualsevol altre substància
perillosa
 Identificació, registre, moviments i incidències dels animals
 Proveïdors, naturalesa i origen dels pinsos
 Pinsos subministrats als animals
 Utilització de llavors modificades genèticament
 Destinació dels productes d’origen animal

Manteniment mínim 3 anys
(excepció tractaments veterinaris: 5 anys)
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Els registres
Els REGISTRES o documents de l’explotació:
 poden ser en format paper o informatitzat (explotació o bases de dades oficials)
 han d’estar a l’explotació
 han d’estar actualitzats (anotacions mateix dia o màxim 48h següents)
 han de garantir la traçabilitat: dades mínimes que permeten trobar i seguir el rastre a
través de totes les etapes o fases.

 mantenir a l’explotació de forma general, com a mínim 3 anys des de la darrera
anotació (excepte medicaments veterinaris: 5 anys)
 No cal que els registres siguin exclusius per un sol concepte ni ser en un sol
document, l’important és que es tingui la informació i aquesta sigui traçable.
 S’admet com a registres actualitzats el fet que la informació figuri reflectida en
altres documents degudament arxivats: albarans de recollida, fulls d’indidències,
documentació sanitària de trasllat
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Els registres
a. Registres d’alimentació animal
b. Registres d’animals o productes
destinats a consum humà

d’origen

animal

c. Registres de productes perillosos i residus
d. Registres relacionats amb la ICA
e. Altres registres de l’explotació
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a. Registres d’alimentació animal
 Registre de proveïdors, naturalesa i origen dels pinsos i
matèries primeres (C)





Identificació del proveïdor (nom i registre)
Tipus de producte
Quantitat
Pinsos medicamentosos
Data

 Registres
d’utilització
de
llavors
modificades
genèticament (agricultura per alimentació animal) (C)
 Registres
d’utilització
de
fertilitzants
(SANDACH) (agricultura per alimentació animal)

orgànics
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b. Registres d’animals o productes per CH
 Registre de subministrament de productes d’origen animal (C):





Destinatari: persona, empresa i núm. registre
Origen i naturalesa: tipus de producte i lot, tanc, ...
Quantitat
Data

 Registre del control de l’aigua (C) *
 Data i lloc del control.
 Responsable
 Paràmetres i resultat
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b. Registres d’animals o productes per CH
 Identificació animal (C)*:
 Identificació individual / identificació per lots
 Tots els elements d’identificació*
 Dades individuals dels animals*

 Registre d’incidències i moviments (entrades i sortides) (C):







Data moviments
Número d’animals
Identificació individual / lots
DST o CSM o CSI
Origen / destinació
Paràmetres i resultat
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c. Registres de productes perillosos i residus
 Registre de gestió i eliminació de residus (biològics i no biològics)





Registre de la gestió de les dejeccions ramaderes
Registre de la recollida de cadàvers
Registre de la recollida d’envasos (medicaments, biocides, ...)
Altres residus
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c. Registres de productes perillosos i residus
 Registre de Tractaments Veterinaris (C)
 Part del veterinari
Receptes

RTV

 Data prescripció
 Pauta del tractament: dosi i durada del tractament
 Temps d’espera
Quan aplica ell els medicaments
 Data d’aplicació
 Identificació dels animals tractats (individual o per lots)

 Part del ramader
RTV




Data del tractament. O data d’inici i data de fi del tractament
Identificació dels animals tractats (individual o per lots)

Receptes





Nom comercial del medicament
Quantitat administrada (dosis)
Nom i adreça del proveïdor
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c. Registres de productes perillosos i residus
 Registre de les operacions de NDDD (C)
Les dades mínimes són les que poden garantir la traçabilitat:








Factura empresa externa que realitza l’operació, si escau.
Identificació del producte utilitzat: nom comercial i núm. de registre
Motiu del tractament (neteja, desinfecció, desinsectació, desratització, ...)
Data i lloc de l’aplicació
Dosificació utilitzada i com s’ha realitzat la operació
Responsable de l’operació
Observacions o incidències

35

d. Registres relacionats amb la ICA

 Registre dels resultats de les anàlisi i proves diagnòstiques
fetes als animals o productes, així com de qualsevol informe amb
importància per a la salut (C)

 Registre dels informes de l’escorxador i mesures preses.
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d. Registres relacionats amb la ICA

 Registre de malalties animals que puguin afectar a la
seguretat dels productes d’origen animal:








nom de la malaltia
data d’aparició o de diagnòstic de la malaltia
data de desaparició de la malaltia
número d’animals afectats (amb identificació individual o lot)
número de baixes
mesures aplicades
signatura del responsable sanitari
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d. Registres relacionats amb la ICA
 Les malalties dels animals que poden afectar la seguretat dels
productes d’origen animal són:














Anisakis
 Febre Q
Brucel·losi
 Leptospirosi
Campilobacteriosi
 Listeriosis
Toxoplamosi
 Salmonel·losi
Trichinel·losi
 Influença aviària
Cisticercosi
 Malaltia de Newcastle
Echinococcosis
Sarcosporidiosi (Sarcocystis spp)
Infecció per Escherichia coli verotoxígena (ECVT)
Tuberculosi (Micobacterium bovis)
Tularèmia (Francisella tularensis)
Variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (EEB)
Yersiniosi (Yersinia enterocolitica)
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e. Altres registres de l’explotació ramadera
 Registre de visites






Data de la visita
Nom o procedència
Motiu de la visita
Dies de la última visita a una granja de la mateixa espècie
Signatura

 Actuacions veterinàries
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e. Altres registres de l’explotació ramadera

 Registre de la formació
 Registre d’incidències en el benestar animal (C):
 Data i qui efectua el control
 Incidència
 Inclosos animals trobats morts en cada inspecció
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e. Altres registres de l’explotació ramadera

 Registre de la traçabilitat del material genètic: l’explotació ramadera
que compra material genètic:
 procedent de centres de recollida, de centres d’emmagatzematge o de
equips de recollida d’embrions: anirà acompanyat d’un document
d’acompanyament (és un document oficial que ha de ser expedit per
un veterinari oficial o autoritzat pel DAAM, que pot ser el veterinari del
centre).
 procedent d’un distribuïdor; el qual únicament pot anar destinat a
usuaris finals anirà acompanyat d’un document comercial en el que
figurin les dades necessàries per a que en tot moment s’asseguri la
traçabilitat.
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e. Altres registres de l’explotació ramadera
 Declaracions i registres explotacions lleteres:
 Els tancs d’explotació has d’estar registrats
 Els productors de venda directe exclusiva han de gravar a l’aplicació
LETRA Q abans del 31 de desembre el Pla anual de mostreig de l’any
següent:
 Mínim 2 mostres/mes
 Paràmetres de qualitat (cèl·lules, bactèries i antibiòtics)
 Mesures en cas de disconformitats

 Traçabilitat de la llet: informació d’origen i destinació de la llet (C):
 Dia
 Quantitat
 Identificació del destinatari
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e. Altres registres de l’explotació ramadera
 Declaracions i registres explotacions lleteres:
 Declaració anual de la llet comercialitzada a l’aplicació INFOLAC
(abans del 20 de gener)

 Si el productor a més compra llet a altres productors: declaració
mensual de la llet adquirida
 Obligació d’informació al següent operador comercial en cas de
detectar que s’ha venut llet que pot representar un problema per la
seguretat alimentària. (C)
 Registre de control de l’aigua: resultats d’anàlisis d’aigua quan no
prové de la xarxa pública. (C)
 Registre de llet: butlletins d’anàlisis de llet (cèl·lules, bactèries i
antibiòtics) (C)
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Eines d’informació
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Guies de pràctiques correctes d’higiene
 Específiques per sectors i activitats productives
 Informació dels perills i mesures per combatre’ls
 Obligacions/recomanacions
 Models de plans i registres
 Oficialment reconegudes








Bestiar porcí
Sector apícola
Lleteres de bestiar boví
Lleteres d’oví i cabrum
Equí de carn
Cunícoles
Avícoles: producció de carn, ponedores, reproductores i producció d’ous ecològics.

Guies de pràctiques correctes d’higiene
 GPCH reconegudes – web de l’ACSA: enllaç

, ...
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Models de registre oficials
 Opcionals
 Disponibles a les Oficines Comarcals
 Dades mínimes obligatòries
 Alguns dels models disponibles:






Registre de tractaments veterinaris
Registre d’incidències i moviments (per espècies)
Registre de lliuraments de llet
Registre de comercialització i producció d’ous
...

Voleu saber més?
 Normativa
 Web del DAAM: http://www.gencat.cat/daam
 GPCH reconegudes: http://www.gencat.cat/salut/acsa

, ...
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