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Antecedents



En 1906 , The Jungle va determinar canvis significatius en la legislació
alimentaria d’EEUU degut a la percepció pública de la indústria
alimentària i de la seguretat dels aliments.



De la “colza” al 
“mal de las vaques boges”



Incidents greus no intencionats
Responsabilitat desproporcionada

1985: EEUU: Brote 
de infección por 

Salmonella 
typhimurium: afectó 
a 170.000 personas: 
contaminación de la 
leche pasteurizada 
de una fábrica de 
productos lácteos. 

1991: Shanghai 
(China): Brote de 

hepatitis A asociado 
con el consumo de 

almejas: afectó a casi 
300.000 personas. 

Considerado el 
incidente más 

grande de 
enfermedades 

transmitidas por los 
alimentos en la 

historia. 

1994: China: Brote 
de infección por 

Salmonella 
enteritidis 

ocasionado por la 
contaminación de 
una mezcla líquida 
pasteurizada para 
preparar helados 

que se transportó en 
camiones cisterna, 
enfermó a 224.000 

personas en 41 
estados de este 

último país. 

1996: Japón: 
Infecciónpor 

Escherichia coli 
O157: H7 

proveniente de 
rábanos 

contaminados que se 
sirvieron en los 

almuerzos escolares: 
cerca de 8.000 niños 

enfermaron, e 
incluso hubo algunas 

muertes. 



DRET ALIMENTARI UE estructura 

Font: Bernd MJ. van der Meulen y Ana Sanhueza Martín; La estructura del Derecho alimentario europeo.
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LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
característiques principals

Definició àmplia

fi de reduir, eliminar o 
evitar un risc per a la 

salut

base científica i tècnica

contribuir a aconseguir
un nivell elevat de 

protecció de la salut en 
la Unió



NOUS CONCEPTES
mecanismes evolutius

SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA

RESPONSABILITAT

CONTROL RISCOS



Aspectes generals

QUÈ: 

A quins problemes
s’enfronten les 

normes

QUI: 

A qui es dirigeixen les 
seves obligacions

COM: 
Com resoldre el 

problema en clau de 
drets i obligacions que 

són assignades als
seus destinataris

BASE CIENTÍFICA DE LA NORMA/CONTROL DE 
RISCOS/INCERTESA/ ASPECTES DE QUALITAT  

ALIMENTÀRIA/PREVENCIÓ DEL FRAU



Actors dret alimentari

ADMINISTRACIONS EMPRESES CONSUMIDORS



Focus normatiu

RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Els requisits més
importants en relació
amb els aliments van 
dirigits a les empreses



Funcions de les autoritats

Les autoritats han d'assegurar la conformitat de les 
produccions de les empreses a la legislació aplicable, així
com ocupar-se de les situacions del seu incompliment.

Les obligacions de les autoritats públiques (tant a nivell de la 
UE com dels Estats membres) són secundàries respecte a les 

de les empreses.



Objetius principals Dret Alimentari

La protecció de la 
VIDA

La protecció de la 
SALUT

La protecció
d’ALTRES DRETS DELS 

CONSUMIDORS

La protecció del 
MERCAT



Grau d’incertesa
IN/SEGURETAT JURÍDICA

LOCALITZAR 
NORMATIVA

INTERPRETACIÓ 
NORMATIVA

APLICACIÓ 
CORRECTA



Risc jurídic/inseguretat

COMPLEXITAT 
NORMATIVA

INTERPRETACIÓ APLICACIÓ



ALIMENT SEGUR
Concepte

Aliment
conforme a 

normes

Aliment segur

APTITUD 
CONSUM

INNOCUÏTAT

Presumpció
legal



ALIMENT SEGUR
Concepte

Aliment
segur

Aliment
conforme



ALIMENT SEGUR
Elements de la seguretat

AVALUAR LA SEGURETAT

CONDICIONS 
NORMALS D’ÚS 
DELS ALIMENTS 

PELS 
CONSUMIDORS

FASES

PRODUCCIÓ

TRANSFORMACIÓ

DISTRIBUCIÓ

INFORMACIÓ 
OFERIDA AL 

CONSUMIDOR 
SOBRE PREVENCIÓ 
DE DETERMINATS 

EFECTES 
PERJUDICIALS

ART. 14 REGLAMENT 178/2002



ALIMENT SEGUR
Elements de la seguretat

INNOCUÏTAT
PROBABLES EFECTES: 

INMEDIATS
A CURT TERMINI
A LLARG TERMINI

per consumidor i 
descendents

POSSIBLES EFECTES 
TÒXICS ACUMULATIUS

SENSIBILITAT 
PARTICULAR D’ORDRE 

ORGÀNIC D’UNA 
CATEGORIA ESPECÍFICA 

DE CONSUMIDORS 

aliment destinat a 
aquestes categories

ART. 14 REGLAMENT 178/2002



ALIMENT SEGUR

• ÚNICS PRODUCTES COMERCIALITZABLES

• NO NOCIU PER A LA SALUT HUMANA

• APTE PEL CONSUM HUMÀ
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Concepte de seguretat alimentària

Existe Seguridad Alimentaria cuando los consumidores, dentro de un marco
general orientado a la protección de su salud e intereses, tienen la garantía
de que los alimentos y los piensos comercializados cumplen su legítima
expectativa de seguridad en cuanto a la observancia de la legislación, en
cuanto a su inocuidad (control, eliminación o reducción de los peligros hasta
niveles aceptables)*, a la fiabilidad y suficiencia de la información que los
acompaña (referida a los aspectos nutricionales y de composición, de uso,
precauciones generales y específicas relacionadas con la sensibilidad
individual del consumidor) y que, asimismo, debe permitirles efectuar una
elección consciente para aquellos otros factores relacionados con las
condiciones de calidad, éticas, ecológicas y de sostenibilidad en las que se
obtuvo o produjo el alimento, y en cuanto a que garantiza un entorno de
equivalencia de las condiciones de competencia en las transacciones
comerciales entre los operadores alimentarios.



Principis bàsics



OBLIGACIÓ GENERAL-I

El deure general de no 
lesionar ni posar en perill
la salut i la integritat
física de les persones



OBLIGACIÓ GENERAL-II

El deure de posar en 
el mercat únicament

productes segurs



Deures principals

1.- RETIRAR del mercat els productes insegurs

2.- INFORMAR dels riscos

3.- MANTENIR-SE INFORMATS dels riscos que els seus 
productes puguin presentar

4.- RETIRADA DELS PRODUCTES INSEGURS quan ja 
estiguin a la disposició del consumidor



Definició producte segur

Qualsevol producte que, en condicions
d'utilització normals o raonablement
previsibles, incloses les condicions de 

durada no presenti cap risc o únicament
riscos mínims compatibles amb l'ús del 

producte i considerats admissibles dins del 
respecte d'un nivell elevat de protecció de 
la salut i de la seguretat de les persones. 



Elements a tindre em compte

Les característiques del producte.

L'efecte sobre altres productes.

La informació que acompanya al producte.

La presentació i publicitat del producte.

Les categories de consumidors que estiguin en condicions de risc en la 
utilització del producte, en particular, els nens i les persones majors.



NO TINC NORMES
Com avaluar la seguretat?

Normes tècniques nacionals que siguin transposició de normes europees no armonizatzades. 

Normas UNE. 

Les RECOMENDACIONS DE LA COMISSIÓ EUROPEA que estableixin directrius sobre l’avaluació de la 
seguretat dels productes. 

Els codis de bones practiques en matèria de seguretat dels productes que estiguin en vigor en el 
sector, especialment quan en la seva elaboració i aprovació hagin participat els consumidors i la 
administració pública. 

L’ESTAT ACTUAL DELS CONEIXEMENTS I DE LA TÈCNICA. 



Guies d’higiene alimentària





RESPONSABILITAT



RESPONSABLE LEGAL PRINCIPAL 
DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA

L'explotador de l'empresa alimentària és qui està
millor capacitat per a dissenyar un sistema segur 
de subministrament d'aliments i aconseguir que 

els aliments que subministra siguin segurs.



EL PRINCIPI DE RESPONSABILITAT

NOUS 
RISCOS

NOVES 
TÈCNICQUES 

DE 
PRODUCCIÓ

NOUS 
PRODUCTES

NOUS 
HÀBITS 

ALIMENTARIS

ADAPTACIÓ 
PERMANENT



RESPONSABILITAT
responsable legal principal

Los EXPLOTADORES DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS se asegurarán, en todas las
etapas de la producción, la transformación y la
distribución que tienen lugar en las empresas
bajo su control, de que los alimentos cumplen

los requisitos de la legislación alimentaria

pertinentes a los efectos de sus actividades y

verificarán que se cumplen dichos requisitos.

REGLAMENTO 178/2002, artículo 17



COMUNICACIÓ DE RISCOS!!



L’inici del canvi?









TIPOLOGIA



RESPONSABILITAT

CONSEQÜÈNCIES 

LEGALS

INSEGURETAT

RESPOSABILITAT 
CIVIL-PATRIMONIAL

INDEMNIITZACIONS

RESPONSABILITAT 
PENAL

PENES I MESURES
RESPONSABILITAT 
ADMINISTRATIVA

SANCIONS I 
D’ALTRES



DRET 
ADMINISTRATIU

nivell màxim
de 

perillositat

nivell màxim
de risc
permès

SISTEMA 
SANCIONADOR 

LÍMIT 
EXCEDIT

DRET PENAL

CASOS MÉS 
GREUS 

Dret administratiu/penal



RESPONSABILITAT
- norma de tancament -

L'OBSERVANÇA DE LES NORMES NO ÉS SUFICIENT
CAUSA D'EXONERACIÓ DE LA RESPONSABILITAT,
SEMPRE QUE ES PRODUEIXIN DANYS A LA SALUT I
SEGURETAT DELS CONSUMIDORS.

ÀMBIT RESPONSABILIDAT CIVIL



Finalilat legislació alimentària

ALTRES ÀMBITS a garantir/protegir/LLISTA NO TANCADA:

Qualitat comercial Integritat alimentària
Informació alimentària i 

nutricional
Aspectes nutricionals i 

saludables 

Protegir la seguretat i la salut dels consumidors/altres drets

Garantir la seguretat/qualitat alimentària



Reflexions finals

En cas d’un sinistre, sóc RESPONSABLE?

Quines obligacions legals tinc? Són suficients per evitar riscos?

Puc anticipar-me als seus efectes i establir sistemes de prevenció?

Quin efecte pot tenir en la meva companyia no haver-ho valorat abans?

Conec els riscos que afecten/preocupen als consumidors?



Moltes gràcies!
jrhidalgo@foodlegalsolutions.com

Twitter: @jramonhidalgo
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