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LISTERIA EN MERCATS EXIGENTS
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REQUISITS NORMATIUS LISTERIA 
MONOCYTOGENES - 9 CFR 430

CONCEPTES, DEFINICIONS I  
ALTERNATIVES DE CONTROL

PRINCIPIS NORMATIUS
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Normativa UE (Reg 2073/2005): 

100 ufc/g en productes que no poden afavorir 
el creixement de Lm *

* Productes amb pH ≤4,4 o Aw ≤0,92,  amb  pH 
≤5,0 + Aw ≤0,94, o amb vida útil inferior a 5 
dies

PRINCIPIS NORMATIUS

Normativa EUA (Reg 2073/2005): 

Absència de Lm en 25 g.
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Producte llest per al consum

Producte comestible que no requereix preparació
addicional per aconseguir la seguretat de l’aliment

(raons de sabor, culinàries etc...)

No exigeix instruccions de manipulació segura, ni
etiquetatge que indiqui que el producte ha de ser cuinat
o tractat d'alguna altra forma per motius de seguretat

PRINCIPIS NORMATIUS - DEFINICIONS
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PRINCIPIS NORMATIUS

Normativa EUA:

-Plantes elaboradores de RTE amb exposició postletal han
de considerar la Lm com un perill que ha de ser controlat
per APPCC, PNCH o programes de prerequisits.

- Producte contaminat si es detecta en producte o ha sigut
elaborat sobre una superfície (FCS) contaminada.



PRINCIPIS NORMATIUS - DEFINICIONS

Agent antimicrobià: 
Substància afegida que inhibeix o limita el creixement de Lm
(Document Directrius: Lactats, acetats, diacetats) 
Revisar Directiva 71201.1  (additius) 
Estudis d'agents AM afegits al material d'envasat amb les 
reduccions logarítmiques i limitacions de creixement 
aconseguides
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Procés antimicrobià:
Operació (congelació, assecat o fermentació) que
s'aplica al producte RTE per inhibir o limitar el
creixement de Lm en el producte durant la vida útil



PRINCIPIS NORMATIUS – DIRECTRIUS 
Lm

Exemples de Procés antimicrobià (Document directrius)

- Processos que aconsegueixen productes estables a 
temperatura ambient: productes formulat amb sal afegida, 
nitrits o altres additius que aconsegueixen una Aw i/o un 
pH que redueix el nivell de Lm durant el processament i 
continua inhibint el creixement durant la vida útil en 
l’estant 

Ex: pernil curat, xoriç, etc..
si Aw <0,92 (limiten creixement – procés antimicrobià)
si Aw < 0,85 (listericida - tractament de letalitat) 
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PRINCIPIS NORMATIUS - DEFINICIONS

Tractament de letalitat:

Procediment que elimina o redueix el nombre de 
microorganismes patògens en un producte fent-lo segur 
per al consum

Ex: cuinat o qualsevol altre procés (fermentació o assecat) 
que dóna com a resultat un producte segur per al consum, 
sense requerir més preparació 
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PRINCIPIS NORMATIUS - DEFINICIONS
Entorn de processament post-letal:

Àrea per la qual transita el producte després d'haver estat sotmès
a un tractament de letalitat inicial

L'exposició és el resultat del pelat, llescat, reenvasament,
refrigeració en salmorra, etc
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PRINCIPIS NORMATIUS - DEFINICIONS

Producte RTE exposat:

Producte RTE que entra en contacte amb una superfície de
contacte en l'entorn de processament post-letal después de
un tratamiento de letalidad
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PRINCIPIS NORMATIUS - DEFINICIONS

Tractament post-letal

Un tractament de letalitat que elimina o redueix el nombre 
de microorganismes patògens (mínim 1 log) i és aplicat o 
efectiu després d'una exposició post-letal (producte 
exposat)

Exemples: Pasteurització per vapor, calor radiant,  altes 
pressions hidrostàtiques (posterior a l'envasat) ,
Exemple: altes pressions a 6000 bar 5´
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PRINCIPIS NORMATIUS - DEFINICIONS
Entorn de processament post-letal

Adoptar criteris microbiològics d’absència en l’entorn post letal
(FCS i NFCS) (producció producte EUA i UE)

Metodologia presa de mostres – mètode analític

Adoptar mesures correctores si es detecta Lm en producte, FCS i
NFCS

Identificació causes i eliminació de Lm

Identificació i segregació lots implicats

Mostreig de verificació de superfícies
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PRINCIPIS NORMATIUS – DIRECTRIUS 
Lm

Principis claus per al control de Lm en els productes RTE 
amb exposició post-letal

 Alternativa de control de Lm
 APPCC (HACCP) (417.2-5)
 PNCH (SSOP) (416.12-17)
 Control del flux de productes i personal
 Higiene dels empleats
 Productes de sanejament
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PRINCIPIS NORMATIUS – ALTERNATIVES DE 
CONTROL

Alternatives de control Listeria 
monocytogenes

9CFR 430.4
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PRINCIPIS NORMATIUS – ALTERNATIVES DE 
CONTROL

CFR 430.4: En RTE exposats després d'un tractament de 
letalitat, Lm és un perill que ha de ser controlat per: 

- Pla APPCC
- Procediments SSOP-PNCH
- Programa de pre-requisits. 

Control conforme a una alternativa : 1, 2 (2A, 2B), 3

No és d'aplicació en productes RTE no exposats
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Alternativa 1: Requereix 2 tractaments: Tractament post-letal 
(podria ser un agent antimicrobià) que redueix o elimina la Lm i 
un agent AM o procés que inhibeix o limita el creixement de Lm

Alternativa 2: Requereix un dels 2 tractaments
- (2A) Tractament post-letal que redueix o elimina Lm
- (2B) Agent o procés que inhibeix o limita el creixement de 
Lm

Alternativa 3: Només mesures de sanejament
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PRINCIPIS NORMATIUS – ALTERNATIVES DE CONTROL
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Tractament  
posletal

Exposició post-letal

Agent o Procés 
antimicrobià

Mesures 
d'higiene

1

2A

2B

3

Producte sotmès 
a tractament de 
letalitat inicial

Producte 
RTE

PRINCIPIS NORMATIUS – ALTERNATIVES DE 
CONTROL



ALTERNATIVES DE CONTROL – ALTERNATIVA 1

Alternativa 1:

Tractament post-letal que elimina o redueix:
- Dins del pla APPCC (PCC)
- Validació del tractament conforme amb 417.4 CFR (mínim 1 
reducció log) 

i

Procés antimicrobià inhibeix o limita:
- APPCC, SSOP o programa de requisits previ      
- Ha de documentar eficàcia del procés inhibidor de Lm 
(creixement no > 2 log durant la vida útil)
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Com validar un tractament de letalitat?
•Estudi experimental contaminant producte.

•Articles d’investigació, publicacions científiques
(condicions de l’ establiment, ingredients, pH, humitat,
equivalents per ser aplicades com a referent)

•Documentació que indiqui que els controls són adequats
per eliminar o reduir.
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VALIDACIÓ TRACTAMENT DE LETALITAT 



EFICÀCIA DEL PROCÉS

Com documentar l’eficàcia del procés?  

• Estudi contaminant producte i determinant com s’inhibeix 
el  creixement durant la vida útil. 

→ Abans del procés i després 
→ Si aconsegueix valors limitants d’Aw <0,92 o pH 

<4,39 no és necessari aquesta validació addicional. 
→ Evidenciar verificació continuada dels paràmetres.

•Si l’etapa de procés està contemplada en APPCC  com PCC 
(monitorització Aw) més fàcil d’evidenciar
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ALTERNATIVA 2
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Alternativa 2

2A Tractament post letal:

- Integració en Plan APPCC (PCC) 
- Validació tractament post-letal

2B Agent o procés: 

- Documentació eficàcia procés: 
Bibliografia, dades Aw, pH…
Control continuat paràmetres



ALTERNATIVA 2B

Alternativa 2B (a més)

SSOP (PNCH) Programa de mostreig de superfícies: entorn de 
processament post-letal, Lm o indicador, preoperacional u 
operacional (3h inici)

Freqüència de mostreig, per línia i any 

Justificació de la freqüència

Localitzacions i mida de la superfície mostrejada

Instrucció de retenció i test davant resultats superfícies de contacte
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ALTERNATIVA 3

Alternativa 3 

 Requisits del PNCH = 2B

 Instrucció de retenció i verificació ha d’integrar mostreig 
de confiança estadística per comercialitzar els lots retinguts 

 (n y c – ICMSF 1996 – Document directrius)
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FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE MOSTREIG

Alternativa de control Freqüència mínima de mostreig

1 2 vegades / any

2A i 2B 4 vegades / any

3 1 vegada / mes (molt petits)

2 vegades / mes (petits)

3 vegades / mes (grans)
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