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L’objectiu de les inspeccions és detectar, limitar i disminuir:  

 fraus, enganys, falsificacions, adulteracions i altres pràctiques no 

autoritzades, prohibides o clandestines en els productes 

agroalimentaris i  

 qualsevol infracció a la reglamentació en matèria de qualitat  dels 

productes (definició, composició, processos o tractaments, 

designació, etiquetatge, etc.) amb perjudicis econòmics a qualsevol 

actor de la cadena agroalimentària.  

 I també identificar a l’operador responsable d’aquests fets  
 

La finalitat del control oficial és la protecció dels interessos 

econòmics dels diferents actors de la cadena agroalimentària (producció, 

transformació i consumidors) en relació a la conformitat dels productes i la 

transparència i la competència lleial de les transaccions comercials  

Objectiu i Finalitat 



 

 

Obligacions dels operadors i Responsabilitat  

Obligacions relacionades amb la inspecció  

 Subministrar la informació requerida pels inspectors 

 Permetre l’accés a les instal·lacions, vehicles de transport i a la 

documentació dels sistemes de producció, transformació i comercialització 

 Permetre la presa de mostres o altres controls o assaigs sobre els 

productes 

 Facilitar còpia o reproducció de la documentació relativa a productes 
 

 

Responsabilitat de les infraccions   

 Productes envasats: Empresa que figura en etiquetatge  
Excepcions: falsificacions, mala conservació (condicions), connivència fabricant,  

comercialitzador, etc.     

 Productes a granel: Tenidor  

[Llei 14/2003] 



Productes agroalimentaris  

La identitat i l’activitat 
dels operadors 
agroalimentaris 

La quantitat de 
producte comercialitzat 

(control metrològic) 

Propietats principals del 
producte: naturalesa, 

identitat, qualitats 
substancials, composició, 
contingut, espècie, origen 

i procedència 

L’ús adequat de les 
denominacions 
d’origen i altres 

distintius oficials de 
qualitat i d’origen 

S’exclouen llavors, 

medicaments, zoosanitaris, 

fitosanitaris, pinsos 

medicamentosos, aliments 

infantils i dietètics, 

cosmètics, tabac, animals 

vius i plantes abans de collir 

Aspectes principals objecte d’investigació 



 Aspectes sanitaris regulats per normes higiènic-sanitàries, veterinàries o 

relatives a la seguretat física de persones o animals 

 Control mediambiental  

 Control fiscal 

 Control dels ajuts o subvencions de les Administracions Públiques 

 Control d'instal·lacions i equipaments en si 

 Control relacionat amb la certificació d’operadors o qualificació de 

productes (DOP o altres distintius de qualitat diferenciada) 

 Mercats majoristes  

 Comerç al detall o minorista (inclosa venda electrònica) 

 

Aspectes exclosos 



ABAST DEL 
CAMP TÈNIC 

D’INVESTIGCIÓ 

Les matèries i els 
elements fets servir per la 

producció i 
comercialització 

Les condicions sota la qual 
es duu a terme la producció i 

comercialització 

La designació, denominació, la 
presentació o qualsevol menció 

relativa als productes en envasos, 
embalatges, factures,  documents 
d’acompanyament i comercials, 

publicitat,  registres, documentació 
dels sistemes d’assegurament de la 

traçabilitat, etc. 



 productes vitivinícoles, vinagres, begudes espirituoses, begudes 

aromatitzades, begudes analcohòliques  

 fruites i hortalisses fresques, fruits secs, fruita dessecada, conserves 

vegetals i altres derivats 

 olis i greixos 

 farines, cereals, llegums, etc. 

 carns i derivats carnis  

 llet i derivats lactis 

 productes de la pesca   

 xocolata, cafè, mel, gelats, torrons, caramels  

 condiments i espècies,  

 plats preparats, etc. 

Sectors agroalimentaris 



S'exclouen llocs de 

venda directa al 

consumidor (comerç 

minorista i electrònic) 

i els mercats 

majoristes i 

restaurants  

Les inspeccions de lluita 
contra el frau es realitzen 
a l’origen, al mateix lloc 

on s’expedeixen els 
productes agroalimentaris 
per la seva introducció al 

circuit comercial 

Fase de la cadena alimentària 



1. Inspeccions programades prèviament en el Pla General 

d’Inspecció en empreses seleccionades per mitjà d’una anàlisi 

de riscos. 

2. Inspeccions imprevistes no programades, conseqüència de 

successos inesperats o sospites d’infracció (denúncies, propostes 

raonades d’administracions de control, informació, etc.). 

3. Controls exploratoris. Actuacions de control sistemàtiques 

per a categoritzar els operadors agroalimentaris en funció dels 

elements de risc avaluats (activitat, autocontrol, traçabilitat, etc.).  

Actuacions en matèria de lluita contra fraus 



 Aixecament d’actes d’inspecció. Constatació oficial dels fets i 

de les proves o evidències d’incompliment  

 Metodologia d’investigació i d’auditoria, basada en tècniques 

específiques que integren comprovacions físiques, controls 

identificatius i anàlisi exhaustiva de la documentació, en 

especial de la traçabilitat dels productes 

 Inspeccions sense previ avís 

 Caràcter repressiu  

 Si es detecten infraccions  Expedient sancionador   

 En cas d’infracció lleu  Advertiment (no reiterat en 1 any) 

 Mesures cautelars: Immobilització de productes o etiquetatge, 

paralització activitat, retirada de productes del mercat, prohibició 

de publicitat, etc. 

 

Inspeccions en matèria de lluita contra fraus 



Anàlisis de riscos 

1) Anàlisi de riscos dels sectors agroalimentaris  

 Valoració anual de tots els sectors (mètodes Delphi i Las Vegas)  

 Sectors amb puntuacions més altes (ALT RISC)  Pla General d’Inspecció  

2) Anàlisi de riscos de les empreses  
 Valoració objectiva i ponderada de factors de risc (+70 elements) de totes les empreses 

 Selecció de les empreses a inspeccionar (puntuació, volum comercialitzat, activitat, etc.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Anàlisi de riscos dels elements a controlar en l’empresa 

Bloc Factors de Risc 

1 Índex d’inspecció 

2 Índex d’infraccions lleus 

3 Índex d’infraccions greus i molt greus 

4 Índex de sanció 

 
I 

 
Antecedents d’inspecció, 
infracció i sanció 

5 Nombre de multes 

6 Autoritzacions administratives d’activitat II Activitats i modalitats de 
comercialització 7 Mercats i canals de comercialització 

III Autocontrol de l’empresa 8 Autocontrol 

9 Identificació dels productes a granel 

10 Etiquetatge 

11 Documents d’acompanyament 
IV Traçabilitat 

12 Registres i aforament de productes 

13 Volum de vendes 
V Talla de l’empresa 

14 Rati tecnològic 

VI Control extern 15 Control extern 
 



 Actuacions de control de caràcter sistemàtic i global 

 Metodologia de “control” més que d’”inspecció o investigació” 

 Avaluar els sistemes de control dels operadors, processos de 

fabricació, mercats d’origen i destinació dels productes, elements de 

traçabilitat (registres, documents, etiquetatge, etc.), autocontrols, etc.  

 Obtenir informació per a categoritzar als operadors agroalimentaris 

segons el risc d’infracció, en funció dels elements de risc avaluats 

 Informar a l’operador agroalimentari de la reglamentació en matèria de 

qualitat i lluita contra fraus aplicable als productes que elabora i 

comercialitza 

 No generen acta d’inspecció 

 No tenen caràcter repressiu 

 

Controls exploratoris (categoritzacions) 



 Reconeixement de la identitat dels productes 

 Examen i avaluació dels processos d’elaboració, 

envasament,  emmagatzematge, etc. 

 Mostreig de productes per a l’anàlisi oficial 

 Lectura dels valors enregistrats pels instruments de 

l’operador i controls realitzats amb el propi instrumental 

dels inspectors 

 Aforament de productes per a l’aplicació de la tècnica dels 

balanços de productes  

 Comprovació de la presentació i designació dels productes 

(etiquetatge) 

 Control metrològic o de quantitat  

Tècniques d’inspecció (1/2) 

Comprovacions físiques o identificació 



 Verificació d’autoritzacions administratives d’activitat i de 

producte 

 Verificació dels documents d’acompanyament (albarans, 

etc.) i de la documentació comercial (factures, etc.) 

 Examen dels registres de comptabilitat material (entrades, 

sortides, elaboracions, tractaments, subproductes, etc.) 

 Examen de la comptabilitat comercial i financera 

 Verificació del sistema de traçabilitat de l’operador 

 Avaluació dels sistemes d’autocontrol de l’operador 

 Comprovació de declaracions oficials 

Tècniques d’inspecció (2/2) 

Traçabilitat i altra documentació 



http://agricultura.gencat.cat/etiquetatge 
http://agricultura.gencat.cat/ 

 
- Etiquetatge dels aliments 

 

- Apartats sectorials de qualitat 
- Carn i derivats carnis 

- Productes vitivinícoles 

- Fruites i hortalisses 

- Olis vegetals, etc. 

 




