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Què és el Frau Alimentari? 

• Gasejat dels congelats 

• Defraudació en el pes efectius dels productes 

• Gat per llebre/ Cavall per boví/ boví per porcí/ Fletan per 

llenguado.... 

• Farina amb guix, serradures 

• Llet amb aigua   

• Barrejar oli de llavors amb oli d’oli (colorants) 

• Pintar pota de pernil de negra 

 

 

 

 



 

 

 

Alguns exemples.... 

 Ous que es venen com de gallines camperes i no ho són. 

 Els aliments no ecològics etiquetats com ecològics 

 Mel importada es ven com producció local 

 Una varietat de patates que es venen com a un altre de més valor 

 Adulteració d’arròs Basmati amb altres varietats 

 Els aliments no aptes o subproductes que es desvien deliberadament a consum humana 

 L’aigua no declarada que s'afegeix a la carn de pollastre 

 La carn il·legalment sacrificada 

 La carn congelada que es ven com a fresca 

 No Halal es ven com Halal 

 El salmó de piscifactoria es ven com salvatge 

 Dilució / Falsificació de begudes alcohòliques 

 L’abús de les marques de qualitat 

 Ús fraudulent de marques sanitàries i d’identificació 

 

 

 

 



Definició de Frau d’Aliments 

 L’objectiu del frau alimentari és el guany econòmic o financer 

 

 “Violació intencionada de la legislació alimentaria amb fi de 

lucrar-se” 

 

 Si una persona subministra deliberadament un producte 

alimentici que no es de la naturalesa, substancia o qualitat 

exigida o no és segur i amb la intenció de tenir més beneficis, 

s’ha produït frau alimentari.  

 Food Standars Agency, Food Fraud Task Force Repport 2007 (UK) 

 

 

 



Tipus de fraus 

Frau Alimentari 

Encobriment 

Etiquetatge 

enganyós 

Mercat negre/ 
Robatori/ 

desviaments 

Modifiacions no 
autoritzades 

Falsificacions 

Substitució/ 

dilució 



Principals Fraus en Aliments 

• 1981 Espanya, síndrome de l’oli tòxic, oli adulterat , 600 
víctimes 
 

• 2000 Regne Unit, les vaques bojes. 
 

• 2008 Xina , melamina a la llet de bebè. 300.000 víctimes  
 

• 2012 República Txeca intoxicació per metanol. 51 
morts, nombroses víctimes 
 

• 2012 Escàndol de la carn de cavall  
 



Llegat de la crisi del cavall 

 Major consciència dels governs, empreses i majors expectatives dels 

consumidors 

 

 Importància de la complexitat de les cadenes de subministrament 

mundial d’aliments i les estructures de mercat 

 

 La seguretat alimentaria i la qualitat alimentaria: Un aliment pot ser 

segur però no de qualitat. Un aliment no pot ser de qualitat sinó és 

segur. 

 

 La millora en la tecnologia de detecció (mètodes analítics, etc...) 

 

 



Resposta de la Comissió (Pla d’acció del Comissari Borg) 

 Donar prioritat a la lluita contra el frau alimentari 

 

 L’establiment de la Unitat de Frau de l’Alimentació 

 

 Efectius controls oficials 



Prioritzar el control dels Fraus en Aliments 

 Augment de la consciència del frau alimentari entre tots els actors i 

organismes interessats 

 Capacitació 

 BSTF ( millora de la formació per augmentar la seguretat alimentària 

 Conferències , indústria, responsables polítics, grups d'interès 

 

 Millorades les xarxes entre les autoritats competents 

 

 Millorar la Identificació dels fraus i aconseguir fer una detecció 

precoç. 



Marc legal del control oficial 

Reglament CE 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de 

gener de 2002 pel que s’estableixen els principals i els requisits generals 

de la legislació alimentaria, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat 

Alimentaria i es fixen procediments relatius a la Seguretat Alimentaria 

 

Article 8  

Protecció als consumidors 

 

 a) pràctiques fraudulentes o enganyoses 

 b) l'adulteració d'aliments 

 c)  qualsevol altra pràctica que pugui induir a error al consumidor 

 



Marc legal del control oficial 

 

 Reglament (CE)  882/2004   

    de Controls Oficials Alimentaris 

  Estableix les bases dels controls oficials alimentaris, 
obligacions dels Estats membres de vigilar el mercat 
i realitzar controls regulars i basats en els riscos, 
regles generals d’organització de controls, mostreigs 
i anàlisis oficials, gestions de crisis, assistència i 
cooperació administratives, plans de control, 
auditories comunitàries als Estats membres, mesures 
d’execució en cas d’incompliments,  sancions, etc.  

  La Generalitat de Catalunya regula els principals 
aspectes d’aplicació del mandat europeu sobre 
control oficial, i estableix les bases de 
l’assegurament de la qualitat agroalimentària, regula 
les obligacions dels operadors agroalimentaris, drets 
i deures de la inspecció, responsabilitat de les 
infraccions, mesures cautelars, tipificació de les 
infraccions (lleus, greus, molt greus), règim 
sancionador, advertiments, etc.   

 

 Llei 14/2003  

    de la Qualitat Agroalimentària  

Marc legal del control oficial 



Obligacions generals d’assegurament de la qualitat  

 Obligació general de conformitat  

 Informar a l’administració fraus, falsificacions, adulteracions, enganys  o 

altra qualsevol pràctica que afecti la qualitat 

 Disposar dels elements necessaris que demostrin la veracitat i exactitud 

de la informació de l’etiquetatge, publicitat, documentació comercial, etc.  

 Sistema de control de qualitat intern (pla de control i documentació) 

 Sistema de reclamacions i retirada de productes 

 Assegurament de la traçabilitat dels productes (subministradors, 

receptors, informació dels productes). Almenys els elements:   

 identificació dels productes 

 registres de productes o comptabilitat material   

 documentació d’acompanyament 

[Llei 14/2003] 

Obligacions generals dels operadors 



 Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en regulació i 

execució sobre la qualitat, la traçabilitat dels productes agrícoles i ramaders i 

la lluita contra els fraus en l’àmbit de la producció i la comercialització 

agroalimentàries 

[Estatut d’Autonomia de Catalunya - article 116.1.b) de la Llei Orgànica 6/2006] 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

 Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries 

Agroalimentàries 

 Autoritat competent de control oficial en matèria de qualitat i 

lluita contra fraus  

 Actuacions integrades en Programa II.11 Sistema de Control Oficial de 

la Qualitat Alimentària del Pla Nacional de Control Oficial de la 

Cadena Alimentària (PNCOCA) 2011-2015   

 

Marc competencial del control oficial 



Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari 

  Funcions: 

 Elaborar i preparar els Plans d’inspecció  

 Impulsar la detecció d’infraccions a la normativa de qualitat i els 

perjudicis econòmics en les fases de producció, industrialització i 

comercialització en origen dels productes agroalimentaris  

 Localitzar productes en infracció i impedir el seu accés als 

circuits comercials mitjançant l’adopció de mesures cautelars 

 Coordinar, avaluar i supervisar les inspeccions 

 Impulsar mesures correctores (procediments sancionadors) 
[Decret 270/2013] 

 Organització: 5 unitats d’inspecció 

 1 SSCC coordinació, supervisió i inspecció àmbit Catalunya  

 4 territorials inspecció a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona  

Competències i Funcions 



Moltes gràcies 

gloria.cugat@gencat.cat 


