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Els prerequisits

2 El Programa

de control dels subproductes1

Pla de control de l’aigua

Pla de neteja i desinfecció

Pla de control de plagues i altres animals 

indesitjables

Pla de formació i capacitació del personal en 

seguretat alimentària

Pla de control de proveïdors

Pla de traçabilitat

Altres prerequisits de suport:

Pla de control de temperatures

Pla de manteniment d’instal·lacions i equipa-

ments

Pla de control dels al·lèrgens

Pla de control dels subproductes
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Per a més informació, consulteu:

La Guia per a l’aplicació de l’autocontrol basat en 
el Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control 
Crític.  
www.gencat.cat/salut/acsa/ Per un entorn i una vida saludablesPer un entorn i una vida saludables

Els prerequisits,
camí cap a la seguretat alimentària

Els prerequisits,
camí cap a la seguretat alimentària

Amb la participació de:

Què cal fer per evitar que...

... els subproductes i residus
suposin un risc de contaminació

dels aliments?

Què cal fer per evitar que...

... els subproductes i residus
suposin un risc de contaminació

dels aliments?
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PLA DE CONTROL

DELS SUBPRODUCTES

I RESIDUS

ELS AUTOCONTROLS ALS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS

ELS PREREQUISITS

Aspectes que heu

de descriure

Descriviu detalladament tots els 
subproductes i residus generats 
i la seva categorització.
Per exemple:

Pell, pèls, cerres i plomes.

Sang, ossos, greixos, vísceres.

Devolucions, productes cadu-

cats.

Productes amb processament 

incorrecte.   

Carn apta que surt del circuit 

de consum humà. 

Plàstic, vidre, paper i cartró.

1.

Preguntes

clau

Quins
subproductes
o residus heu
de controlar? 

Descriviu totes les etapes on es 
generen subproductes i residus, 
les manipulacions que pateixen 
i el seu flux fins a l'emmagatze- 
matge o retirada.

Especejament de canals.

Preparació de la matèria pri- 

mera per al seu processat.

Envasament.

Emmagatzematge.   

Expedició. 

2.Com  genereu
i manipuleu els  

subproductes
o residus?



C I Incidències Mesures
correctoresData

Aspectes que heu

de descriure

Preguntes

clau
Procediments:

Què es comprova?

L'aplicació dels sistemes de classificació, separació, em- 
magatzematge i retirada:

El marcatge per distingir-los d'altres productes ap- 
tes.

L'emmagatzematge separat dels productes aptes.

La categorització correcta dels subproductes segons 
el risc.

Com es comprova?

Expliqueu els mètodes utilitzats per fer les comprova-
cions:

Controls visuals de les activitats de classificació, se- 
paració, emmagatzematge i retirada.

Revisió dels registres i de la documentació d'acom-
panyament.

On es comprova?

Definiu el lloc o la ubicació de la comprovació. 
Les comprovacions poden fer-se per exemple a les 
zones de treball o a l’arxiu documental.

Freqüència:

Definiu la periodicitat de control dependent del tipus i 
volum generat, i de les incidències detectades.

Persona encarregada:

Designeu el responsable de portar a terme cada una de 
les activitats de comprovació.

Com s’enregistren els resultats:

Definiu el sistema que utilitzareu per enregistrar els 
resultats, les incidències i les actuacions derivades.

5a.

5b.

5c.

5d.

Descripció de cada activitat de comprovació

El Programa

de control dels subproductes1 Els registres2

Exemple:

Supervisió de l'emmagatzematge de subproductes:

Procediment de
comprovació

Què es
comprova?

Com es
comprova?

On es
comprova?

Freqüència

Responsable

L'emmagatzematge dels subproduc-
tes en un local específic, evitant con- 
taminacions encreuades.

Visualment. 

En el lloc destinat a l'emmagatze- 
matge dels subproductes.

Quan es fa? Diàriament.

Qui ho fa? La persona responsable de qualitat.

Anoteu el que feu i guardeu els registres

Supervisió d'emmagatzematge de subproductes               
Responsable:

Què feu
per retirar els 
subproductes

i residus?

Descriviu com es fa la retirada de 
residus i subproductes. Cal que 
indiqueu els aspectes següents:

Persona responsable.

Freqüència de retirada.

Establiment de destinació, si 
s’escau.

4.

Què feu per 
comprovar que 

la gestió dels  
subproductes

i residus és 
adequada?

Llisteu les activitats de compro-
vació. Permeten saber que els 
controls dels residus i subpro-
ductes:

Es fan com està previst.

Són eficaços.

Cal verificar si la manipulació, 
emmagatzematge i retirada 
són adequats, per evitar que 
siguin una font de contamina-
ció, i per tant, no suposin un 
risc per a la seguretat dels ali- 
ments.

5.

Com
emmagatzemeu 
els subproductes

i residus?

Descriviu les condicions d'em- 
magatzematge. Cal que indi- 
queu els aspectes següents:

Tipus de contenidors, fent 
menció a llur exclusivitat, es- 
tanquitat, manteniment, nete- 
ja i desinfecció.

Temperatura d'emmagatze-
matge, si s’escau.

Plànol de les instal·lacions on 
s'indiqui la ubicació dels conte-
nidors i els circuits de retirada.

3.

Dissenyeu el registre on quedaran indicats els resultats, les 
incidències i les actuacions derivades de les activitats de 
comprovació.

Cal que hi consti:

Dades de l’establiment.

Prerequisit al qual pertany.

Objecte del registre.

Data i hora de l’activitat de comprovació.

Resultat de l’activitat de comprovació.

Descripció d’incidències, si s’escau.

Identificació del responsable de fer les comprova-
cions.

Accions correctores si s’escau amb data i hora.

El responsable de les accions correctores.

Exemples de registres:

Registres de la supervisió de la classificació, separació i 
emmagatzematge.

Registre de la comprovació de la sortida de subproductes 
i residus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Com es
registren?

Sistema de
registre

El responsable ha d'omplir una fitxa 
de supervisió que inclogui els aspec- 
tes a comprovar, les incidències de- 
tectades i les accions correctores 
adoptades, si s'escau.

Són subproductes animals els cossos o parts d’animals, els 
productes d’origen animal o altres productes obtinguts 
d’animals, que no estiguin destinats al consum humà. 

Es considera un residu qualsevol material, la persona pos- 
seïdora del qual vulgui o s’hagi de desprendre.

El terme subproductes es refereix a materials orgànics, i el 
de residus, a materials tant orgànics (subproductes d’ori- 
gen animal que es poden eliminar com a residu) com 
inorgànics.
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