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INTRODUCIÓN. MARCO DE ACTUACIÓN E METODOLOXÍA

A Asociación Mariñas-Betanzos constitúese no ano 2008 coa finalidade de ser
o núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais,
institucionais, sociais e económicos, tanto públicos como privados, interesados
en promover o desenvolvemento do territorio de actuación.
É unha asociación de segundo grado, formada por 125 entidades territoriais,
institucionais, sociais e económicas. Un dos principios metodolóxicos que rexe
a súa actividade é a participación e o traballo conxunto dos axentes locais
implicados, prestando especial atención, entre outros, aos mozos e mozas,
posibilitando o intercambio de experiencias e metodoloxías de animación, así
como o desenvolvemento socioeconómico.
Os seus asociados están organizados en 13 Mesas Sectoriais, que funcionan
como lugar de encontro e debate sobre os problemas e posibles solucións no
territorio. Dentro das Mesas Sectoriais o GDR Mariñas – Betanzos conta cunha
Mesa sectorial de Asociacións e entidades xuvenís.
O territorio de Mariñas – Betanzos está localizado ao noroeste de Galicia. Ten
unha extensión de 114.000 Has, correspondente aos municipios de Abegondo,
Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Curtis Coirós, Culleredo,
Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado dos Monxes.
A Asociación está inscrita no Rexistro de Censo de Asociacións e entidades
culturais de Galicia, no Rexistro de entidades xuvenís e prestadoras de
servizos á xuventude e no Rexistro de entidades de acción voluntaria de
Galicia, tendo solicitado e pendente de resolución a Solicitude de Declaración
de Utilidade Pública.
Entre a diversidade de iniciativas desenvolvidas
dende a Asociación atópanse distintos proxectos
vinculados ao desenvolvemento do territorio a
través do apoio ás agroindustrias. Entre estes
traballos, é necesario destacar o recente logro que
ten suposto o para o territorio de actuación o
recoñecemento por parte da UNESCO de Reserva
de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo”, feito que abre novas e interesantes vías
de actuación. Desta maneira, ademais das
oportunidades ligadas á conservación ambiental y dos recursos naturais, dito
recoñecemento pode impulsar do prestixio das producións e empresas do
territorio.
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ANTECEDENTES E OBXECTIVO

Con este proxecto dende a Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas –
Betanzos” pretendeuse promover aos mozos e mozas do seu ámbito territorial
cunha nova ferramenta que facilitará a creación e desenvolvemento de
iniciativas emprendedoras relacionadas coa agroindustria no ámbito rural.
Con este instrumento pretendeuse que a xente moza con interese na posta en
marcha de proxectos de aproveitamento e transformación dos recursos do
medio rural, puideran contar cunha guía útil e práctica dos pasos a seguir para
a creación e posta en marcha dunha empresa neste ámbito, posibilitando a súa
empregabilidade e consecución dos seus intereses e aspiracións de futuro.
Para a elaboración desta Guía contouse coa axuda do Programa Iniciativa
Xove 2013, subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar.
A iniciativa deste proxecto xurdiu da mesa sectorial de asociacións e entidades
xuvenís da Asociación “Mariñas – Betanzos”. Este documento pretendeu dar
resposta aos requirimentos que demanda a xuventude emprendedora no eido
rural e converterse nun elemento de consulta e referencia no tema da
agroindustria rural entre as persoas que consideran atractiva a creación dunha
pequena agroindustria.
2.1.

METODOLOXÍA

Dende a Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas – Betanzos”
trabállase de xeito continuo no apoio a proxectos de emprendemento e
xeración de empresas no territorio. Entre estes traballos, que permiten un
contacto directo con persoas que acoden á Asociación ou ben con aquelas
outras enmarcadas nos diversos proxectos de formación e emprendemento
acometidos, cómpre destacar os seguintes:
Programa LEADER 2007-2013. O labor da Asociación atópase neste eido
centrado no asesoramento sobre ideas de emprendemento presentadas por
persoas emprendedoras do territorio, avaliando posteriormente o seu
carácter subvencionable polo Programa LEADER e, en caso positivo,
tramitar a pertinente solicitude.
Programas Integrados para o Emprego. Enmarcados nos programas de
inserción laboral da Consellería de Traballo e Benestar, dende MariñasBetanzos ofrécese a colectivos con especiais dificultades na procura de
emprego

ferramentas

teórico/prácticas

de

formación

na

empresas

agroalimentaria, xunto a apoio na elaboración de plans de empresas e
asesoramento nas distintas fases de consolidación dunha idea empresarial.
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Obradoiros de agricultura ecolóxica. Cursos prácticos de iniciación nos
traballos da horticultura ecolóxica, dirixidos nuns casos á aprendizaxe
orientada cara ao autoconsumo e noutros cunha orientación con vías
profesionais de autoemprego no sector.
No conxunto de toda esta xeira de actuacións, na Asociación Mariñas –
Betanzos aténdese ao longo de todo o ano a moitas persoas da mocidade que
poden considerarse como potenciais emprendedores, efectuándose en moitos
casos sondaxes escritas sobre as principais cuestións que elas mesmas
apuntan como eivas de cara a súa incorporación laboral ao sector
agroalimentario.
Para poder levar a cabo esta guía, o equipo técnico da Asociación Mariñas Betanzos implicouse ao 100% no proxecto, tanto na identificación, como na
busca e recompilación de datos para a elaboración da Guía; así como
organizando actividades, seguindo a liña de acción posta en marcha fai anos
na Asociación; realizando accións formativas; de transferencia de
coñecementos; ademais de diversos proxectos postos en marcha para dar
resposta ás necesidades agroindustriais do territorio.
A metodoloxía utilizada consistiu nun proceso de varias fases:
1. Partiuse dunha primeira diagnose recompilando as sondaxes escritas feitas
ao longo dos últimos anos ás persoas entre 16 e 35 anos que teñen pasado
pola sede de Mariñas – Betanzos solicitando algún tipo de información
vinculada co sector agroindustrial.
2. Outra segunda diagnose foron as sondaxes escritas feitas ao longo dos
últimos anos ás persoas entre 16 e 35 anos que teñen pasado polo sede do
Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro”, solicitando información.
3. Da comparativa entre o perfil laboral da xuventude extraído das enquisas e
as oportunidades de emprego que poden abrirse no territorio, chegouse a
conclusión que o sector agroindustrial conta cun destacado potencial de
desenvolvemento, apoiado fundamentalmente no sector primario, así como nas
persoas interesadas que se teñen detectado.
4. A partir das dúbidas máis frecuentes detectadas nestas sondaxes, podíanse
destacar entre outras, aspectos relativos á accesibilidade de terras, falla de
asesoramento técnico ou dificultades para o financiamento, pero dun xeito moi
recorrente adóitase adoecer dun acosado descoñecemento dos pasos a seguir
na implantación dunha industria agroalimentaria, tanto dende o mero punto de
vista administrativo como do cumprimento da normativa hixiénico-sanitaria
requirida.
5. A Asociación “Mariñas – Betanzos” buscou co apoio do Grupo de Acción
Costeira “Golfo Ártabro” toda a información bibliográfica, tanto de normativa
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administrativa como normativa de hixiene que precisa unha agroindustria en
Galicia.
6. O persoal técnico da Asociación “Mariñas – Betanzos” entre os meses de
maio e outubro, estivo en diferentes feiras/mostras do territorio, recompilando
datos e as demandas da xuventude no territorio.
7. Tamén nestas feiras/mostras se organizaron talleres formativos dirixidos á
xuventude, da que a Asociación fíxose cargo dos gastos de material destes
talleres así como de parte da difusión dos mesmos. Nestes talleres detectouse
un crecente interese por parte dalgúns asistentes nas posibilidades de dirixir os
seus obxectivos profesionais cara este eido.
8. A Asociación Mariñas – Betanzos puxo a disposición de 30 mozos e mozas
do territorio, un autobús para ser trasladados a unha empresa agroalimentaria
do territorio en Miño, co obxecto principal de explicarlles de primeira man o
funcionamento dunha agroindustria e recoller datos in situ para a elaboración
da Guía.
9. Con todos os datos recollidos, os técnicos da Asociación Mariñas –
Betanzos, analizáronse todos os pormenores das conclusións extraídas,
elaborando fichas de datos, que foron as utilizadas para montar a Guía.
10. Encargouse dende a Asociación a un ilustrador que preparara imaxes para
incluír na publicación e facela máis amena.
11. O equipo técnico da Asociación supervisou o traballo para ser enviado á
imprenta, que fixo as 150 publicacións.
12. A Asociación, repartiu e difundiu as 150 publicacións e ten subida na súa
páxina web a versión dixital da Guía.

Nesta guía trátase de dar resposta a
algunhas destas cuestións, de maneira
que poida servir como elemento de
apoio para a xuventude emprendedora
que consideran atractiva a idea da
creación dunha pequena agroindustria.
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PLAN DE EMPRESA. METODOLOXÍA

Con carácter previo ao inicio de calquera proxecto empresarial, resulta
imprescindible contar cun Plan de Empresa.
O Plan de Empresa é unha ferramenta de traballo para aquelas persoas ou
colectivos que queiran poñer en marcha unha iniciativa empresarial. Trátase
dun documento redactado polas persoas impulsoras do proxecto, no que se
recollen os diferentes factores e os obxectivos de cada unha das áreas que
interveñen na posta en marcha da empresa.
Existen portais de internet onde se atopan respostas a: que é? ou como se fai?.
A continuación inclúese algún deles.
http://www.guia.ceei.es

http://planempresa.ipyme.org

http://www.ipyme.org

http://www.bicgalicia.org

Guía dinámica de Axudas e
Incentivos

Ademais, algunhas ferramentas que poden axudar ao emprendedor pódense
atopar en: http://www.ipyme.org/.

4

TRAMITACIÓN XERAL PARA A CREACIÓN DE AGROINDUSTRIAS

4.1. TRÁMITES XERAIS
A creación da empresa ten catro pautas que é necesario ter claro:
Facenda
Rexistro
mercantil

Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
Axencia estatal de Administración tributaria

Axencia estatal de Administración tributaria
Traballo e seguridade social
Dirección xeral de traballo e Seguridade Social

Concello

Dirección territorial de traballo e Seguridade Social
Oficinas de emprego
Dirección provincial da Tesourería da Seguridade
Social

Nos concellos, é imprescindible consultar o Plan Urbanístico, para asegurarse
que no local o terreo escollido permite o uso ou actividade obxecto de negocio.
Axencia estatal de Administración tributaria
Os tramites que se deben realizar no Concello son:
Licencias de obras.
Licencias de apertura para actividades inocuas e clasificadas.
GDR Mariñas -Betanzos
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Cambio de titularidad dun negocio.
Cambio de actividade (solo actividades inocuas).
O resumo por orde cronolóxica dos pasos a seguir para a creación de
emprego pode encontrarse ben detallada nesta dirección web:
http://www.guia.ceei.es.
No portal do Ministerio de Industria existe unha páxina que pode axuda
nestes pasos, que encóntrase na páxina web: http://www.ipyme.org/ no
apartado de Creación de Empresas/Proceso Consitución.

4.2. TRAMITES ESPECÍFICOS NA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Ademais dos trámites anteriores, as industrias agroalimentarias teñen trámites
específicos que a continuación exponse nun gráfico:
Consellería de Medio
ambiente

Consellería de industria

Vertidos de augas
Residuos
Envases
Autorización ambiental integrada
Avaliación do impacto integral

Instalacións eléctricas
Protección contra incendios
Instalacións frigoríficas
Almacenamento de produtos químicos
Instalación de aparatos e instrumentos a presión
Inscrición no REXISTRO DE ESTABLECEMENTOS INDUSTRIAIS
Industrias lácteas

Consellería de agricultura

Autorización venda directa
de leite
Autorización primeiro
comprador de leite
Autorizacións industriais

Inscrición no REXISTRO DE IND.
AGRARIAS E FORESTAIS
Embotelladores de viño e bebidas
alcohólicas
Rexistro de explotacións agrícolas e
gandeiras
Produción ecolóxica

Consellería de Sanidade

EMPRESA

Inscrición no CRAEGA

Rexistro xeral Sanitario e alimentario

GDR Mariñas -Betanzos
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4.3. TRAMITACIÓN POR INTERNET
Actualmente pódese axilizar a creación das empresas utilizando os medios
electrónicos creados polo goberno, exemplos a continuación:

www.circe.es

https://subsede.pyme.minetur.gob.es

www.creatuempresa.org

http://administracionelectronica.gob.
es

http://www.ipyme.org

http://www.060.es/

http://www.todoemprende.es

www.eugo.es

Dende esta guía recoméndase esta última, porque unifica todas as plataformas
que existen actualmente en España. Ademais existen outras iniciativas como a
de a Federación Española de Municipios e Provincias “Emprende en 3”.

GDR Mariñas -Betanzos
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REGLAMENTACIÓN E NORMATIVA A CONSIDERAR

5.1. NORMATIVA
A normativa que abarca a presente guía é a seguinte:
(Inclúe algúns decretos non finalizados , sobre todo a nivel automático, dos que
existen avances).
5.1.1. Unión Europea
REGLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 28 de Enero del 2002, por lo que se establecen los principios
y los requisitos generales de la legislación alimentaria.
Créase a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria
REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos
alimenticios.
REGLAMENTO (CE) Nº 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
REGLAMENTO (CE) Nº 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas
específicas para la organización de controles oficiales de los productos de
origen animal destinados al consumo humano.
REGLAMENTO (CE) Nº 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las
Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.
REGLAMENTO (CE) nº 2074/2005 DE LA COMISIÓN de 5 de diciembre de
2005 por el que se establecen medidas de aplicación para determinados
productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo y para la organización de controles
oficiales con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 854/ 2004
del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) nº 882/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se
modifican los Reglamentos (CE) nº 853/2004 y (CE) nº 854/2004.
5.1.2. Estatal
REAL DECRETO 1334/1999, del 31 de julio del 1999, por lo que se aprueba
la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios.
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REAL DECRETO 640/2006 del 26 de Mayo, por lo que regulan
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias
en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos
alimenticios. (art 4.1.)
REAL DECRETO 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
5.1.3. Autonómica
LEI 2/2005, do 18 de Febreiro, de promoción e defensa da Calidade
Alimentaria Galega.
DECRETO AUTONOMICO 124/2010, do 15 de Xulio, pola que se regulan
as mencións relativas á orixe ou procedencia galega no etiquetado,
presentación e publicidade dos produtos alimentarios.
DECRETO 200/2012, de 4 de Octubre, por el que se crea el Registro de
Explotacións Agrarias de Galicia.
DECRETO 204/2012, do 4 de Outubro, polo que se crea o Rexistro Galego
Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios.
Borrador de Decreto que regulará as Condición de Venta Directa dos
Produtos Primarios dende as Explotacións ao Consumidor(en preparación).
5.2. TIPOS DE REXISTROS SEGUNDO A ACTIVIDADE A DESENVOLVER:

Segundo as
característi
cas das
vendas que
se vaian a
realizar, o
produtor
(agricultor
ou gandeiro)
terase que
inscribir/rexi
strar nos
departament
os, proceso
que
descríbese
no gráfico.

PRODUTOR

MINISTERIO DE
SANIDADE

RGSEAA (Rexistro Xeral
Sanitario de Empresas
Alimentarias e Alimentos)
(establecementos
maioristas- ver pto
6.2.2.)

XUNTA

CONSELLERIA DE
MEDIO RURAL
(Para vendas de produtos
primarios ao consumidor
final- ver pto 6.1.)

CONSELLERIA DE
SANIDADE

REAGA (Rexistro de
Explotacións Agrarias de
Galicia)- pto 6.1.

REGASA (Rexistro
Galego de Empresas
Alimentarias)
(sexan establecementos
minoristas-ver pto 6.3.)

Rexistro de
Artesanía
Alimentaria

REVEDI (Rexistro de
explotacións acollidas ao
réxime de venda directa )fase de creación-pto 6.1.2

GDR Mariñas -Betanzos
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NOVOS CANAIS COMERCIAIS

6.1.

VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS

6.1.1. Introdución
O RD 582/04 e 583/04, establece a posibilidade de recuperación e regulación
da venda de proximidade dos produtos locais no mercado local. Proponse
como unha actividade conectable á produción primaria, sendo capaz de
converterse nun instrumento eficaz para o desenvolvemento da actividade
agraria, particularmente das pequenas explotacións multi funcionais. Este
decreto permite o acceso ao mercado de produtos de gran calidade obtidos de
determinadas razas animais e variedades vexetais autóctonas, ao tempo que
utilizando sistemas de cultivo e cría tradicionais, dos que non dispoña a gran
distribución.
Son as Comunidades Autónomas as encargadas de regular o conxunto de
medidas que garanten a saúde pública e a información ao consumidor. A Lei
Autonómica 2/2005, de 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade
alimentaria, inclúe a aplicación de Boas prácticas e obrigas na etiquetación
como requisitos esenciais.Toda explotación agropecuaria con actividade
ten que estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia
(REAGA).
6.1.2. REVEDI (Rexistro de Explotacións acollidas ao Réxime de Venda
Directa)
6.1.2.1. Normativa Europea (RD 582/04)

Os regulamentos (CE) 178/2002 e (CE) 582/04, diferenzan claramente a
produción primaria e as operacións conexas á produción primaria que se
describen na seguinte táboa.
Defínese como: produción, cría ou cultivo de produtos primarios.
Produción primaria

Inclúense: colleita, muxido, cría de animais de abasto previo ao
se sacrificio.
Abarcará tamén a caza, a pesca e a recolleita de produtos
silvestres.

Produtos primarios

Inclúe produtos da terra, gandería, caza e pesca.
Transporte
Almacenamento

Operacións conexas á produción
primaria

Manipulación de produtos primarios no lugar da produción:
Sempre que non altere a súa natureza de maneira substancial.
Transporte de animais vivos: cando fose necesario para
conseguir os obxectivos presentados no Regulamento.
Transporte de produtos vexetais, pesca, caza: no caso de que o
transporte dende o lugar de produción ata o establecemento,
non manipule a súa natureza de maneira substancial.
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Moitas veces os produtos primarios, a nivel de produción primaria, poden
experimentar transformacións para asegurar unha mellor presentación, como
por exemplo os seguintes:
Lavado de verdura, arrincar follas das verduras, clasificación da froita,…
Secado dos cereais.
Sacrificio, sangrado, evisceración, retiro de aletas, refrixeración e
envasado de peixe.
Centrifugación do mel para eliminar panais.
Estas operacións considéranse como habituais a nivel da produción primaria,
polo que é necesario que cumpran os requisitos de seguridade alimentaria
adicionais aos que previamente se aplican na produción.
6.1.2.2. Normativa autonómica (REVEDI)

Actualmente, Galicia está desenvolvendo un regulamento no que se
especificará a venda directa. A consellería do Medio Rural e do Mar indicou
(suxeito a posibles cambios no futuro) que:
Crearase un Rexistro de explotacións acollidas no Réxime de Venda
Directa, dependente do REAGA.
Aquelas explotacións que vendan, deberán seguir un libro básico cos
seguintes contidos: produto, cantidade, data de venda e lugar de venda.
Aquelas vendas a establecementos minoristas deberanse facer
constancia na identificación do mesmo.
Poderanse vender os seguintes produtos primarios nunhas cantidades
máximas que se determinarán no regulamento: mel, Pole, Propóleo,
Xelea Real, Ovos, Froitos e Froitos silvestres, Legumes, Hortalizas e
Fungos nas condicións establecidas no RD 30/09 de condicións
sanitarias de comercialización de fungos para uso alimentario.
A produción para a venda directa, esixirá o seguimento nas explotacións
produtoras das Guías de Boas Prácticas específicas publicadas na
páxina web da consellería de Medio Rural e do Mar.
A venda poderase realizar de 3 modos:
▪ In situ, na explotación produtora (non é necesario etiquetado do
produto).
▪ Feiras e mercados locais.
▪ Establecementos locais de venda ao por menor ao consumidor
final, sempre que a transición sexa entre o produtor e o
establecemento de venda (todos os produtos menos os ovos).
Salvo a venda in situ, todos os produtos presentaranse á venda
cumprindo as prescricións establecidas no Real Decreto 1334/1999, de
etiquetado, presentación publicidade de produtos alimenticios e ao
Decreto autonómico 124/2010, que regula as mencións relativas á orixe

GDR Mariñas -Betanzos

14

Guía de apoio a creación de agroindustrias para a mocidade nas “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”
Programa Iniciativa Xove

ou procedencia galega no etiquetado, presentación e publicidade dos
produtos alimentarios. Deben aparecer os datos do titular da
explotación, número do REAGA e dirección da explotación. Si a venda é
en locais minoristas a etiqueta poderá substituirse por un documento
comercial onde figure a información preceptiva.

6.1.3. Rexistro da Artesanía Alimentaria de Galicia.
A Xunta está desenvolvendo a norma regulamentaria de funcionamento do
Rexistro da Artesanía Alimentaria de Galicia que proximamente se publicará.
Segundo a Lei 2/2005, do 18 de Febreiro, a promoción e defensa da calidade
alimentaria galega, no seu Capítulo III, artigo 26, indica que se crea o Rexistro
da Artesanía Alimentaria, dependente da consellería competente na materia de
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agricultura, para a inscrición das empresas e artesáns alimentarios, que
realicen una actividade alimentaria da que figuren inscritas, a súa vez, na
sección correspondente deste rexistro.
Na mesma lei, o artigo 23 indica as seguintes definicións:
Artesán alimentario: persoa que realiza algunha das actividades
relacionadas na sección correspondente do Rexistro de Artesanía
Alimentaria, á que se refire no artigo 26 e que obtivera a correspondente
carta de artesán.
Empresas artesanais alimentarias: aquelas que realizan unha
actividade artesanal alimentaria das que figuren rexistradas na sección
de actividades do Rexistro de Artesanía Alimentaria de Galicia e que
cumpran as condicións que se relacionan a continuación:
a. Que os procesos de elaboración sexan manuais. Admítese un
certo grao de mecanización nas operación parciais, sempre que,
en todo caso, fágase un produto final individualizado.
b. Que a responsabilidade e dirección do proceso de produción
recaia nun artesán alimentario, quen tomará parte directa e
persoal na execución do traballo.
c. Que a empresa cumpra unha serie de requisitos, os cales
definiranse regulamentariamente, en canto a aspectos como o
volume

de

negocio

anual,

número

de

empregados

e

independencia respecto a outras empresas que non cumpren
ditos requisitos
Produtos artesáns: aqueles que, elaborados por empresas artesanais,
obtivéranse de acordo cos procesos de elaboración que para cada
actividade se aproben na norma técnica correspondente.
Ditas normas contemplarán, en todo caso, o emprego de materias
primas

seleccionadas,

a

elaboración

tradicional

e

a

singular

presentación, as cales dan ao produto final unha calidade diferencial.
En calquera caso e para garantir a elaboración tradicional, nos produtos
para os cales exista algunha denominación xeográfica de calidade, a
norma técnica correspondente esixirá que estes produtos acollidos a dita
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denominación, ademais doutros requisitos específicos que poidan
establecerse.
No artigo 24 diferénzase entre produtos artesáns de montaña e caseiros:
a. As empresas artesanais alimentarias emprazadas nas áreas de
montaña,

segundo

a

clasificación

recollida

na

normativa

comunitaria de aplicación, e que usen na elaboración dos seus
produtos basicamente materias primas procedentes destas
zonas, ademais de facer mención á súa orixe artesán, poderán
utilizar o apelativo de “artesán de montaña”.
b. As empresas artesanais alimentarias que utilicen como base
fundamental para a elaboración dos seus produtos, materias
primas procedentes da propia explotación agraria á que están
vinculadas, poderán facer alusión a iso utilizando as mencións de
«artesán da casa» ou «artesán caseiro».

6.2. EMPRESA AGROALIMENTARIA
6.2.1. Introdución
O 8 de Marzo de 2011 publicouse o Real Decreto 191/2011, de 18 de febreiro,
sobre o Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos
(RGSEAA), o cal ten como principais obxectivos a actualización e simplificación
do procedemento de rexistro Sanitario establecido en España e posteriormente
adaptalo ao marco normativo Europeo, tanto dende o enfoque en materia de
Seguridade Almientaria, como dende a perspectiva da Directiva de Servizos.
As obrigas do rexistro das empresas alimentarias veñen impostas polo
Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la
higiene de los productos alimenticios, que exige
que el operador de la empresa alimentaria notifique
ante la Autoridad Competente las empresas que
estén bajo su control y que desarrollen alguna
actividad en la producción, transformación y
distribución de alimentos. Dito regulamento,
establece o requisito engadido de autorización pola
Autoridade Competente para aqueles casos
previstos no Reglamento 853/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por
el que se establecen normas específicas de higiene
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de los alimentos de origen animal. No que se refire aos establecementos que
maioritariamente venden ou serven produtos alimenticios ao consumidor final,
serán obxecto de inscrición no rexistro de autoridades de ámbito autonómico.
Este regulamento ten carácter nacional, público e informativo, e defínese como
rexistro unificado de ámbito estatal, que constituíuse como unha base de datos
informatizada, no que se incluirá os datos operantes nos rexistros xestionados
polos órganos competentes das comunidades autónomas.

6.2.2. Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos
(RGSEAA)
De ámbito nacional e regulado polo Real Decreto 191/2011, de 18 de febreiro .
Nel, deben inscribirse os establecementos “maioristas”, é dicir: fabricantes,
almacéns e distribuidores que subministran os produtos maiormente a outros
establecementos, ou as propias empresas, no caso de que estas non teñan
establecementos, sempre que reúnan os seguintes requisitos:
a) Que a sede do establecemento
(ou a sede ou o domicilio social da
empresa que non dispoña de
establecemento) estea en territorio
español.
b) Que a súa actividade teña por
obxecto:
-Alimentos ou produtos alimenticios
destinados ao consumo humano.
-Materiais e obxectos destinados a
estar en contacto cos alimentos.
-Coadxuvantes
tecnolóxicos
utilizados para a elaboración de
alimentos.
c) Que dita actividade pódase
clasificar nalgunha das seguintes
categorías:
-Produción,
transformación,
elaboración e/ou envasado.
-Almacenamento e/ou distribución
e/ou transporte.
-Importación de produtos procedentes
de países non pertencentes á U.E.
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6.2.2.1. Trámites de rexistro.

REXISTRO XERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS E
ALIMENTOS (RGSEAA).
Dependendo da empresa alimentaria da que se trate, divídense:
1) Empresas que, previamente ao inicio da actividade deben dispor de
autorización Sanitaria de Inscrición: as relacionados con produtos de
orixe agrogandeira
2) Empresas que previa ou simultaneamente ao inicio da actividade só
deben realizar unha comunicación á Consellería de Sanidade: o resto de
empresas agroalimentarias.
A relación de establecementos inscritos no RGSEAA pódese consultar na
páxina web da AESAN: http://www.aesa.msc.es/aesa.
6.3.

REXISTRO GALEGO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS (REGASA)

De ámbito autonómico e regulado polo Decreto 204/2012, de 4 de Outubro,
pola que se crea o Rexistro Sanitario de Empresas e Establecementos
Alimentarios, sendo de carácter público.
Pódense inscribir no REGASA as empresas ou establecementos alimentarios,
sempre que reúnan os seguintes requisitos:
a) Que o operador económico teña sede, domicilio, axencia, ou exerza
actividade comercial na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Fabricación, manipulación, envasado, servizo e/ou venda de
alimentos in situ directamente ao consumidor final (con e sen reparto a
domicilio)
c) Subministro a outros establecementos das mesmas características
(minoristas), sempre que se trate dunha actividade marxinal en termos
tanto económicos como de produción, localizada e restrinxida.
d) Especificamente, os establecementos de comidas preparadas
“minoristas” regulados polo Real Decreto 3484/2000, de 29 de
diciembre y el comercio minorista de carne, regulado por el Real Decreto
1376/2006, de 7 de noviembre.
Actividade localizada, marxinal e restrinxida
Considerarase actividade localizada cando se realice: en todo o
territorio de Galicia.
Considerarase actividade marxinal cando esta supoña menos do 25%
do volume total (económico e de produción) da actividade da empresa.
(Este aspecto está en discusión actualmente e inclúese como valor
indicativo).

GDR Mariñas -Betanzos

19

Guía de apoio a creación de agroindustrias para a mocidade nas “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”
Programa Iniciativa Xove

Considerarase actividade restrinxida cando a venda ou subministro se
realice exclusivamente a establecementos das mesmas características,
é dicir, outros “minoristas” non suxeitos á inscrición no Rexistro Xeral
Sanitario de Empresas e Alimentos (RGSEAA).
As empresas que decidan realizar estas actividades deberán demostrar
documentalmente que cumpren cos criterios anteriores, cando así lles sexa
reclamado polas autoridades responsables do control oficial.
Non será obxecto de asento no REGASA as empresas e establecementos
alimentarios que teñan a obriga de estar inscritos no RGSEAA regulado polo
Real decreto 191/2011, de 18 de febreiro, os locais ou establecementos de
venda ambulante de tempada, locais utilizados como vivenda privada, locais
utilizados ocasionalmente para servir comidas e máquinas expendedoras.

6.3.1. Tramites do Rexistro Galego de Empresas Alimentarias (REGASA).
Estes establecementos deberán solicitar a súa inscrición no REGASA mediante
unha comunicación previa á Consellería de Sanidade.
Descrición
Taller de panadería/pastelería non industrial

Supermercados/ultramarinos

Despacho de venda de pan e/ou pasteis

Carnizarías

Prazas de abastos

Carnizarías, salchicharías

Produtos lácteos tradicionais

Carnizarías, chacinerías

Establecementos de restauración comercial sen comedor independente
(serven tapas, racións e/ou pinchos)

Peixarías

Restauración comercial con comedor independente (restaurante,
cafetería, buffet-autoservizo, servizo a domicilio, comida rápida, etc)

Doces (caramelos,….)

Restauración social

Herboristerías

Hipermercados

Minoristas de conxelados
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DESEÑO DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIXIENE ALIMENTARIA

7.1.

INTRODUCIÓN

O sistema de Análise de Puntos Críticos e Sistemas de Control (APPCC) (do
Inglés: Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) é un proceso
preventivo na saúde alimentaria, que garante a inocuidade alimentaria de forma
obxectiva. É un sistema que pode utilizarse en todos os procesos da cadea
alimentaria, e non só no produto final como ocorría antigamente. O seu
obxectivo principal é manter controlados os perigos de contaminación
relevantes na industria alimentaria. Implantouse pola U.E. coa intención de
eliminar barreiras comerciais no mercado común e crear así unha base legal
que asegure as mesmas condicións de competitividade e protección para todos
os Estados membros. Este sistema é un requisito legal a implantar polas
empresas da industria alimentaria europeas,
que ven regulada por:
Regulamento Europeo 852/2004 e o Regulamento Europeo 853/2004.
Os documentos para a redacción dun plan de autocontrol baseado no Sistema
de APPCC son:
APPCC
Prerrequisitos
ou prácticas
correctas

Instalacións

Fonte : El autocontrol en los establecementos alimentarios de la
Generalitat de Cataluña.

Convén sinalar que tanto nuns Prerrequisitos ou
prácticas correctas de hixiene como no sistema
APPCC, precísase

dun conxunto de plans e

documentos que establecen prácticas específicas,
recursos e unha secuencia de actividades a realizar. Por iso é necesario en
ambos casos:
1. Documentación descritiva.
A documentación ten
que incluír a seguinte
información:




Fonte ilustración: Guía de

deseño y aplicación de
los planes de
prerrequisitos de la
Generalitat de Cataluña

O
desenvolvemento a
realizar tanto dos
Prerrequisitos
como nos principios
do Sistema
APPCC.
Procedementos,
instrucións e
especificacións de
aplicación.
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2. Rexistros que demostren a súa aplicación e efectividade.
Amosan o desenvolvemento das actividades e controis que se establezan nos
distintos plans.
3. Sistema de arquivo de documentos e rexistros.
Debe ser fácil de utilizar e xestionar.

7.2.

PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIXIENE OU PREREQUISITOS

Os prerrequisitos son as prácticas e as condicións necesarias antes e ao longo
da implantación do sistema APPCC e que son esenciais para a seguridade
alimentaria, de acordo co que se describe nos principios xerais, de hixiene
alimentaria e outros códigos de prácticas da comisión do Codex Alimentarius.
Para a realización dos prerrequisitos débense pasar polos plans enumerados a
continuación.
7.2.1. PLAN DE FORMACIÓN DE TRABALLADORES
7.2.1.1.

Que é?

Documento que describe os requisitos e contidos mínimos de formación
dos traballadores da empresa en hixiene e seguridade alimentaria en
particular os manipuladores de alimentos.
Esta formación é un requisito legal, segundo o establecido na lexislación que
establece as normas relativas á formación de manipuladores de alimentos,
autorización, control e supervisión dos centros e Programas de Formación
CCAA e que desenvolve a normativa de ámbito estatal.
7.2.1.2.

Contidos:

Responsable de formación
Débese indicar o responsable do programa de formación do
establecemento (se faise externo, débese designar un responsable do
programa)
Contido da formación
 Formación inicial
Contido de formación a impartir polas empresas segundo a normativa legal
FORMACIÓN INICIAL: mínimo 10 horas lectivas
Parte xeral común
 Os riscos para a saúde derivados do consumo de alimentos como
consecuencia dunha incorrecta manipulación dos mesmos. Concepto e tipo
de enfermidades transmitidas polos alimentos.
 Alteración e contaminación dos alimentos: concepto, causas e factores
contribuíntes.
 Fontes de contaminación dos alimentos: física, química e biolóxica
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Principais factores que contribúen ao crecemento bacteriano
Métodos principais de conservación dos alimentos
Manexo dos residuos
Actitudes e hábitos hixiénicos dos manipuladores de alimentos. O papel
dos manipuladores como responsables da prevención das enfermidades de
transmisión alimentaria
Limpeza e desinfección: concepto e diferenza
Control de pragas: desinsectación e desratización
Información obrigatoria e etiquetado que deben levar os alimentos
A Responsabilidade da empresa en canto á prevención das enfermidades
de transmisión alimentaria:
 Concepto, enfoque actual
 Aspectos xerais dos sistemas de Análises de Perigos e Puntos de
Control Críticos (APPCC) e Guías de Prácticas Correctas de Hixiene
(GPCH)

Parte especifica
 Profundar en aqueles aspectos hixiénicos sanitarios e técnicas
directamente relacionadas coa súa actividade.
 Profundar na análise do sistema APPCC e/ou GPCH da empresa e/ou
actividade concreta.
 O programa contemplará tanto cuestións teóricas como pr ácticas,
traballando os aspectos cognitivos, de actitude e motivación.


Formación continuada

Deberase realizar as modificacións oportunas cando se realicen cambios nos
procesos e/ou produtos ou por incidencias que xurdan.
Contido de formación a impartir polas empresas segundo a normativa legal.
FORMACIÓN CONTINUADA (cada 5 anos) : os empresarios asumen a
responsabilidade da formación de continuidade dos seus traballadores.
 Realizarase unha revisión e actualización dos contidos cando existan
cambios tecnolóxicos, estruturais ou de produtos, revisando os sistemas
de autocontrol, así como as posibles modificacións normativas. En
calqueira caso, dita revisión e actualizacións levarase a cabo ao menos
cada 5 anos.

7.2.1.3. Sistema de rexistro

Contarase cos seguintes rexistros:
Rexistro de actividades formativas. Incluíndo
características coa documentación correspondente.

as

GDR Mariñas -Betanzos

súas

23

Guía de apoio a creación de agroindustrias para a mocidade nas “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”
Programa Iniciativa Xove

Rexistro individual de actividades formativas do programa que
recibise
cada
traballador,
xuntando
as
acreditacións
correspondentes. Estas acreditacións deben incluír:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación do traballador .
Nome da actividade formativa que realizou.
Data de realización e duración en horas.
Persoa ou entidade que acredita a actividade formativa.
No caso de que se avaliaran os coñecementos, o resultado desta
avaliación.

Rexistro dos resultados das comprobacións realizadas. Para
cada unha das actividades de comprobación hai que deixar
constancia como mínimo de:
1. Datos de establecemento.
2. Plan de prerrequisito ao que pertence.
3. Actividade, obxecto, ou parámetro de rexistro.
4. Data e hora, se procede, da realización da
actividade de comprobación.
5. Resultado da comprobación.
6. Descrición da incidencia, se procede.
7. Identificación do responsable de facer as
comprobacións (sinatura, nome ou iniciais).
8. Accións correctoras en caso de detectar
incidencias e data e hora, se procede, da realización.
9. Identificación do responsable de accións
correctoras (sinatura, nome ou iniciais).

7.2.2. PLAN DE MANTEMENTO DE LOCAIS, INSTALACIÓNS E
EQUIPOS
7.2.2.1.

Que é?

É o conxunto de actividades a desenvolver para asegurar un correcto
funcionamento e conservación dos locais, instalacións, equipos, maquinaria e
ferramentas.
7.2.2.2.

Contidos.

A. Tipos de mantementos:
Existen dous tipos de mantementos:
Preventivos: realízanse para garantir un mantemento
adecuado e evitar fallos en equipos ou instalacións. Son
as recomendables, dado que a prevención dos defectos
impide que xurdan determinados riscos para a
seguridade dos alimentos.
Correctivos: son aqueles que se realizan cando xa se
produciu o erro, deterioro ou inadecuado mantemento
preventivo.
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B. Aspectos a considerar:
Procedementos
A que se lle fai a
comprobación?

Que se comproba?

Como se comproba?

Defínense as condicións obxecto
de comprobación e os valores de
referencia:

Explícanse os métodos utilizados:

O rexistro das actv. de
Mantemento
O estado de calibración
Condicións de
mantemento dos
aparatos e instalacións

Controis visuais de
mantemento preventivo e
calibrado
Revisión da documentación
das actividades de
mantemento preventivo,
correctivo e calibrado

Molle de carga e descarga,
cámaras, equipos de
refrixeración, equipos de
mantemento térmico, equipos
de limpeza e desinfección,
locais de manipulación,
medios de transporte,
almacéns, arquivo
documental como
certificados de calibración.

Frecuencia: definir a periodicidade das comprobacións.
Persoas encargadas: designar ao responsable de levar a cabo cada
unha das actividades de comprobación, aínda que algunha parte dese
programa o desenvolva unha empresa externa (ex.: calibrados).
7.2.2.3.

Rexistro

É preciso establecer un sistema de rexistro no que se anoten as actividades
que se realicen (ex.: verificacións efectuadas), as posibles incidencias
que poidan xurdir e as súas medidas correctoras.
Exemplo de Mantenemento de Equipos
INSTALACIÓN/EQUIPO
OPERACIÓNS
FRECUENCIA
Cámaras frigoríficas
Preventivo.
Semestral
Comprobar xuntas e
peche, nivel do medio
refrixerante, filtros
(substitución), fugas
en evaporadores e
puntos de luz
Sondas de temperatura
Preventivo.
Semestral
(de pasteurizadores,
Verificación das
fornos e cámaras
sondas de
frigoríficas)
temperatura con
termómetro patrón
Termómetro patrón
Preventivo.
Anual
Calibración
Pasteurizador
Preventivo.
Anual
Desmontar e
comprobar estado de
xuntas e formación de
incrustacións
Picadora
Correctivo

RESPONSABLE
Empresa externa
(instalador dos
equipos de frío)

Responsable do
mantenemento de
equipos
Empresa externa
acreditada
Empresa externa
acreditada

Empresa externa
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Lámpadas insectocutoras

Correctivo

Vehículos frigoríficos

Preventivo.
Comprobar xuntas e
peche, integridade
da caixa do vehículo
e vixencia da
autorización (ATP)

Anual

(fabricante)
Empresa externa
(fabricante)
Responsable do
mantemento de
equipos

Táboa modificada de: Guía de diseño de sistemas APPCC de la Comunidad de Madrid

7.2.3. PLAN DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN
7.2.3.1.

Que é?

O plan de limpeza e desinfección (L+D) é un conxunto de operacións
que teñen como fin eliminar a sucidade e manter controlada baixo
mínimos a poboación microbiana, preparando as instalación para o
seguinte ciclo produtivo.
Limpeza: ten como obxectivo a eliminación de
sucidade orgánica e/ou inorgánica adherida ás
superficies, sen alterar estas, sendo a súa vez o
máis respectuoso posible coa saúde das persoas
que realizan estas operacións, así como co medio
ambiente.
A desinfección: ten como obxectivo a destrución
e redución dos microorganimos presentes na
superficie, ata reducir a carga microbiana das
mesmas a niveis non nocivos para a saúde dos
consumidores, nin para a calidade dos alimentos.
A
desinfección
pode
realizarse
mediante
procedementos físicos (ex.: lámpadas UV,
calor…). ou químicos (ex.: desinfectantes).
7.2.3.2. Contidos:
O plan de Limpeza será un documento escrito que reflictirá todo o referente a
estas operacións, dunha forma regular e sistemática. No mesmo deberán
completarse:
Dependencias locais
da industria
alimentaria
Instalacións e
equipos

Sinalar os percorridos dunha forma explícita e sobre todo
cando hai posibilidade de contaminación cruzada
 As veces non é necesario desinfectar todos os
elementos, só aqueles en contacto cos alimentos
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 Non esquecer elementos externos de interese
(recinto exterior, almacén, sumidoiros,
insectocutores)
 Sistema de abastecemento de auga, (analizar no
apartado de abastecemento de auga potable ).
Persoas responsables

Identificar o persoal específico de limpeza e
manipuladores.

Método de limpeza e
desinfección

Método específico e sempre igual.
Deberán terse en conta as instrucións facilitadas polo
fabricante da maquinaria sobre a que se efectúa o plan e/o
dos produtos usados (ex.temperaturas, tempos, desmontado)
Ademais as actividades de L+D levaranse a cabo de forma
que non exista durante o seu desenvolvemento a posibilidade
de contaminación dos alimentos, materiais de envasado, etc.
Non se deben esquecer os equipos de lavado propiamente
ditos (túneles de lavado, lavavaixelas, sistemas CIP…)
Frecuencia coa cal realízanse as operación así como o
momento da súa execución.

Periodicidade
Control da eficacia
do plan de limpeza e
desinfección

Metodoloxía e responsables de comprobar a eficacia das
actividades realizadas

Produtos a utilizar

L: químicos (deterxentes) +Físicos (Vapor, auga..)
D: desinfectantes
Importante seguir as instrucións de uso dos fabricantes re sinadas nas Fichas Técnicas e/ou Fichas de Datos de Seguridade
e utilizalas en concentracións adecuadas e respectar os tempos
de aplicación establecidos polos fabricantes

7.2.3.2.1. Métodos de comprobación de eficacia do plan
Os máis habituais son:
Inspección/control visual: comprobar que non queden restos visibles de
sucidade despois da L+D. método subxectivo
Definir ao máximo os
estándares a cumprir.
Control mircrobiolóxico: consiste en avaliar a poboación de
microorganismos que quedan nas superficies ou no ambiente tralo proceso
de L+D. O problema que formula é que os resultados obtéñense despois
de comezar o proceso produtivo
Control por bioluminescencia: consiste na cuantificación da presenza de
microorganismos ou material orgánico a través de desprendemento de luz
producida pola molécula de ATP presente en todos os seres vivos.
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Control mediante equipos de detección rápida de residuos proteicos: se
detectan restos de proteínas nas superficie, mediante análise sinxela en
“kits” de avaliación rápida.
7.2.3.3. Rexistros:
As actividades contempladas no plan, resultados, incidencias e medidas
correctoras que podan ter lugar deberán rexistrarse, para o seu posterior
control e seguimento.

7.2.4. PLAN DE CONTROL DE PRAGAS
7.2.4.1.

Que é?

Baixo as denominacións de controis de pragas, control vectorial ou loita
antivectorial, recóllese un conxunto de medidas encamiñadas a evitar a
contaminación procedente de fontes externas ás instalacións dunha empresa
alimentaria, como é o caso de insectos e roedores.
As infestacións por pragas prodúcense cando:
Existen zonas na industria que permiten a súa entrada
Existen zonas onde se refuxian e se reproducen con condicións e
temperatura axeitadas
Existe alimento e auga ou humidade dispoñible
Hoxe en día, téndese a empregar o que se coñece como control integral de
pragas, que consiste na combinación nunha mesma industria de métodos
físicos, químicos e/ou biolóxicos para o control de pragas, o que lle permite
obter uns resultados moito máis satisfactorios, acadando unha maior eficacia
cun menor impacto medioambiental e a baixo custo económico.

7.2.4.2.

Contido:

Para realizar un completo CONTROL INTEGRAL DE PRAGAS precísase:
I.

Diagnóstico da situación: Características da empresa e do entorno que

respondan ás seguintes cuestións como mínimo:
Que características medioambientais da industria poden influír na aparición de
pragas?
Que características estruturais da industria poden influír na aparición de
pragas?
Que características da actividade alimentaria da industria poden influír na
aparición de pragas?
Se decatou a aparición de pragas?
Que especies se identificaron?
Que grado de infestación existe?
Vixilancia e revisión
Cales son os posibles focos?
periódica
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II.

Descrición do plan:

Medidas para impedir o acceso e o aniñadoiro: barreiras físicas,
saneamento,…
Procedementos de vixilancia e detección: vixilancia, frecuencia, localización e
persoa responsable.
Procedementos de tratamentos de erradicación e control: deberán combaterse
inmediatamente e documentarse.
Aplicación de produtos:
Persoal da propia
empresa:

carné de aplicador de praguicidas

Empresas de
control vectorial:

autorización polo organismo competente e inscritos
no Rexistro Oficial de Establecementos e Servizos
Praguicidas

Produtos
praguicidas:
inscritos
no
Rexistro
Oficial
de
Praguicidas/Biocidas do Ministerio de Sanidade, Servizos sociais e
Igualdade.
7.2.4.3.

Rexistros

Rexistro das vixilancias: (ex.: revisión periódica de instalacións
e trampas…).
Rexistros dos tratamentos: (ex.: certificados, plano de cebos...).
no caso de que se contrate a unha empresa externa debe xuntar
ademais un certificado complementario.
Rexistros das incidencias (se procede): cando os tratamentos
realizados non teñan carácter preventivo, (Ex.: ante presenza de
feces de roedores reponse e aumento no nº de cebos rodenticidas).
7.2.5. PLAN DE CONTROL DA AUGA DE ABASTECEMENTO
7.2.5.1. Que é?
É o conxunto de actividades que permiten
garantir a eficacia e adecuación das operacións
realizadas sobre a auga de abastecemento ao
obxecto de cumprir tanto o establecido na
lexislación vixente de augas potables de
consumo público, como as especificacións
dunha empresa alimentaria. Falaremos entón
de Sistema de abastecemento, entendendo
este termo como o conxunto de instalacións
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para a captación de auga, condución , tratamento de potabilización,
almacenamento, transporte e distribución de auga para consumo
humano ata as acometidas das empresas alimentarias” .
7.2.5.2. Contido:
Existen dous tipos de subministro:

Abastecemento autónomo propio

Debe indicarse: a documentación técnica
do sistema de abastecemento, os planos
de distribución, e os puntos de
desaugadoiro

Abastecemento por empresa externa

Identificación da empresa e contrato
establecido

Mantemento, limpeza e desinfección do sistema :
Este
apartado
será
especialmente
importante
para
os
abastecementos autónomos, dada a complexidade dos mesmos, se
ben tamén pode ter lugar nos abastecementos externos cando por
exemplo dispoñen de depósitos intermedios. A sí temos os
seguintes tipos de programas ou sistemas .
Incluirase os procedementos para a
vixilancia de funcionamento dos
Programa de mantemento
sistemas de captación, tratamento e
estado dos depósitos e da rede de
auga.
A empresa deseñará unh a zona de
captación que preveña o emprego de
auga con elevados niveis de
Sistema de vixilancia
contaminación e designará un
responsable para a vixilancia.
Incorporará as operacións pertinentes
relacionadas có sist ema de
abastecemento que, en función do
tipo, incluirá todas ou só algunha das
seguintes partes: zona de captación,
Programa de limpeza e
locais onde se realizan os tratamentos
desinfección
e depósitos. En calquera caso cando
existan depósitos de auga a
frecuencia e sistemática da limpeza
dos mesmos, cumprirá ao menos o
establecido na lexislación vixente.
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Métodos de comprobación:
O plan de control da auga utilizada na empresa deberá contar cun
programa de control analítico, no que a documentación deberá
indicar:
 Parámetros analíticos a determinar.
 Periodicidade.
 Responsable/s da toma de mostras e análise, sexa un
laboratorio propio ou contratado.
 Valores de referencia admisibles.
 Lugar da toma de mostras (polo que é preciso establecer un
sistema de rotación dos puntos de toma de mostra)
 A Frecuencia e tipo de análise dependerá das características
do sistema de abastecemento e do volume de auga utilizada
pola industria e cumprirá como mínimo co establecido na
lexislación vixente.
Unha información máis detallada sobre os aspectos tratados pode encontrarse
no documento de Sanidade ambiental titulado “ Manual para el autocontrol y
gestión de abastecimientos de agua de consumo público” (ISP, 2004) dispoñible en
www.publicaciones-isp.org.

7.2.5.3. Rexistro:
Debe estar previsto dun sistema de recollida e arqu ivo dos
resultados das análises realizada s, incidencias e as medidas
correctoras que sexa preciso adoptar.

7.2.6. PLAN DE BOAS
MANIPULACIÓN.
7.2.6.1.

PRÁCTICAS

DE

FABRICACIÓN

E

Que é?

Son un conxunto de medidas establecidas co obxectivo de asegurar, por un
lado, que aqueles que teñan contacto directo ou indirecto cos alimentos non
teñan a posibilidade de contaminar os mesmos, e por outro lado que estas
prácticas e os produtos que interveñen sexan os idóneos e seguros para a
produción dos alimentos.
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7.2.6.2.

Contido:

Descrición do plan:
As boas prácticas de fabricación e manipulación recollerán as manipulacións e
procedementos de establecemento, importantes para a seguridade dos
alimentos. Pode non ser necesaria unha documentación propia si está
axeitadamente explicada noutros apartados de prerrequisitos ou na
documentación de medidas preventivas respecto da análise de perigos nun
sistema APPCC.
Débense describir claramente as manipulacións e os procedementos de
traballo de forma que todos os operarios coñezan como deben actuar en
calquera fase do procesado na que interveñan ou poidan intervir.
Manipuladores
de alimentos

Aspectos importantes que inflúen na manipulación son:
 Estado de saúde dos manipuladores
 Aseo e comportamento persoal
 Indumentaria de traballo, apropiada á actividade
desenvolta

Procedementos Describiranse as instrucións de traballo para as fases ou
de fabricación etapas do proceso de fabricación que teñan trascendencia na
e manipulación produción, transformación e distribución segura dos alimentos.
As instrucións de traballo deben ser:
 Claras, específicas e coñecidas por quen desempeñe
esas tarefas. Teranse en consideración as posibles
limitacións do persoal asociadas ao nivel cultural ou ao
dominio do idioma.
 Accesibles aos operarios nos distintos postos de
traballo, de forma que se facilite a súa aplicación.
Cadea de frío

Aquelas materias primas, ingredientes, produtos intermedios ou
produtos terminados nos cales a temperatura ambiental poida
implicar un risco para a saúde, deberán manterse en condicións de
temperatura controlada. Cando isto ocorra, as empresas disporán
dunha capacidade suficiente de almacenamento refrixerado.
Non se deberá interromper a cadea de frío. Sen embargo,
poden permitirse períodos limitados de tempo non sometidos a
control de temperatura por necesidades prácticas de manipulación
durante a preparación, almacenamento, transporte, presentación e
entrega dos produtos alimenticios, sempre que iso non supoña un
risco para a saúde.
Outras actividades de interese nas que intervén a aplicación do
frío son:
 Arrefriado rápido: cando un produto deba conservarse a
baixas temperaturas para evitar riscos no consumo,
refrixerarase canto antes. (ex.: unha vez concluído o
tratamento térmico ou si este non ten lugar, ao finalizar
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Xestión
de
residuos
e
subprodutos
non
comestibles
(desperdicios)

Condicións
do transporte

a súa preparación).
 Desconxelación: tense que realizar de forma que reduza
ao mínimo o risco de multiplicación de xermes
patóxenos ou a formación de toxinas. Sempre
efectuarase baixo condicións de refrixeración.
Os desperdicios de produtos alimenticios, subprodutos non
comestibles e demais residuos de outro tipo deberán retirarse coa
maior rapidez das salas nas que se encontren os alimentos.
Depositarase en contedores axeitados, de forma que polo seu
deseño, manexo e mantemento non poidan supor un risco de
contaminación.
O almacenamento e eliminación dos desperdicios dos produtos
alimenticios efectuarase de forma hixiénica e sen prexudicar o
medioambiente de acordo á normativa comunitaria aplicables, e non
deberán constituír unha fonte de contaminación directa.
Deben de ser consideradas todas aquelas que afecten á
recepción de materias primas e transporte de produto final e sexan
fundamentais dende o punto de vista da seguridade alimentaria.
Pode atoparse a información detallada no documento técnico
do Instituto de Saúde Pública (ISP, 2003) titulado “Control
sanitario del trasporte de alimentos”, dispoñible na páxina web
www.publicaciones-isp.org

7.2.6.3. Rexistros:

Existirá un rexistro das actividades de comprobación realizadas, incluíndo
incidencias detectadas e as medidas adoptadas que poidan proceder
debidamente xustificadas. Inclúense:
Rexistro de controis realizados.
Rexistro de incidencias e medidas correctoras tomadas.
7.2.7. PLAN DE TRAZABILIDADE
7.2.7.1. Que é?
É un sistema de xestión documental que permite “segui r a pista”,
“coñecer a historia” ou “localizar os produtos da empresa” de forma
rápida, eficaz e sen cometer erros a través de todas as etapas de
produción, transformación e distribución.
Dependendo da actividade dentro da cadea alimentaria o sistema pode
precisar de:
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Rastrexabilidade cara atrás: aos produtos que entran na empresa e permiten
coñecer as materias primas, que entran a formar parte dos produtos, envases e
outros materiais utilizados, así como os seus provedores.
Rastrexabilidade cara diante: permite coñecer onde distribuíuse un lote
determinado dun produto alimenticio (ident ificación do produto e
destinatario do mesmo).
Rastrexabilidade interna ou do proceso: non se require legalmente pero
si que é aconsellable, pois permite facer un seguimento dos produtos
procesados no establecemento e coñecer as súas características,
tratamentos recibidos e circunstancias ás que estiveron expostos.
Ademais serve como vínculo para relacionara as rastrexabilidades
anteriores.
O plan de rastrexabilidade permite:

Ao produtor

Localizar a orixe de problemas de seguridade alimentaria nos produtos ante
distintas situacións:
 R eclamac ión dun c lient e.
 F allo de p rod ución e dé bese re tir ar un p rod uto.
 C and o e xis ta u n p roblema de prod ución e d ébese ret ira r o
p rodu to .
2. Identificar e no seu caso, retirar os produtos afectados con rapidez e
precisión, o que minimiza a repercusión económica e evítase a perda
de confianza na marca comercial
3. Mellorar a produción: pódese estudar máis facilmente o rendemento e
as diferenzas de calidade en relación por exemplo dos provedores.
4. M e l l o r a a i m a xe c o m e r c i a l .

Ao
consumidor

Mellora a súa confianza na seguridade dos alimentos.

Administración

Facilita a localización de produtos que comprometen a seguridade alimentaria entre
alertas sanitarias, intoxicacións, ..etc, reducindo a alarma ante a poboación.

7.2.7.2.

Contido

Descrición do plan:

O plan de rastrexabilidade consiste en describir un sistema que correlacione a
identificación de cada un dos produtos elaborados coas materias primas, os
produtos intermedios, se procede, e os datos de produción, así como os seus
destinatarios.

Na planificación e elaboración do programa deben terse en conta os seguintes
aspectos:
1 Descrición do sistema de identificación das materias primas, os
ingredientes e os aditivos e outros materiais (envases, etiquetas) que se
reciben no establecemento. Esta identificación debe estar relacionada cos
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datos de entrada da materia prima, o ingrediente ou aditivo, de maneira que
pódase coñecer ao provedor, a data de entrada e a súa cantidade así como
calquera outro dato necesario.
2 Descrición do sistema de identificación dos produtos intermedios ou
semielaborados:
(pasteurización, conxelación de materias primas ou
produtos intermedios, etc.), se é necesario.
3 Descrición do sistema de identificación dos produtos finais producidos
ou envasados na empresa: débese considerar:
Nos produtos destinados ao consumidor final, restaurantes ou
colectivos, o sistema de identificación que debe constar no
etiquetado é lote1.
Determinados produtos alimenticios, tamén deben incluír no
etiquetado indicacións para a súa identificación (lote, data de
tratamento, data de produción e envasado,…), ademais das
marcas sanitarias ou a documentación comercial de
acompañamento dos produtos.
4 Na expedición dos produtos alimenticios, debese determinar e describir
un sistema que correlacione o lote ou a identificación
de cada un dos produtos finais cos seus destinatarios
inmediatos, ademais de dar a coñecer o destinatario, a data de
saída e a cantidade expedida de produto
determinado.
5
Descrición
dos
canais
de
comunicación preestablecidos con cada
provedor e con cada cliente para asegurar
unha retirada rápida e eficaz dos produtos
inseguros

O lote ou identidicación dos productos finais, fabricados ou envasados en circustancias prácticamente idénticas,
débense relacionar cos datos referentes a todo o proceso produtivo (datas dos tratamentos ou das preparacións, os
equipos ou instalacións utilizados, se procede, e as cantidades producidas) e cos datos de entrada das materias
primas, os ingredentes e os aditivos utilizados (provedores, datos de entrada e cantidades utilizadas). Hai que
describir o sistema que se utiliza para establecer estas correlacións.
1
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Establecemento alimentario:
Clientes
Proveedores
Materias primas
Ingredientes
Aditivos
Outros materiais

Produtos intermedios

Produtos finais

(PI)

(PF)

IDENTIFICACIÓN PI

IDENTIFICACIÓN PF

Correlación:

Correlación:

(PM)
IDENTIFICACIÓN
PM
Correlación
 Provedor
 Identificación
PM
 Materia prima
 Data de
entrada
 Cantidade
 Lote de orixe








Identificación
PM
Identificación
PI
Produto
Data de
Tratamento
Cantidade
Equipo ou
instalación









Identificación
PM
Identificación
PI
Identificación
o Lote PF
Produto
Data de
tratamento
Cantidade
Equipo ou
instalación

EXPEDICIÓN







Identificación
ou Lote PF
Produto
Cantidade
Destinatario
Data

Gráfico modificado de: “Guía de diseño de sistemas APPCC de la Comunidad de Madrid”

6 Descrición das actividades de comprobación que aseguren que as
accións descritas anteriormente cúmprense da forma prevista e son eficaces,
é dicir, que realmente permiten localizar un determinado produto e levar a cabo
un seguimento ao longo de toda a cadea de distribución alimentaria.
Métodos de comprobación:

Para cada actividade de comprobación é necesario especificar claramente tres
situacións:
Que se comproba? Definir as condicións obxecto das comprobacións así
como os seus valores de referencia.
 Funcionamiento e aplicación dos sistemas de identificación das
materias primas, os produtos intermedios e os produtos finais.
 O sistema que permite correlacionar un determinado produto coas
materias primas e os provedores, os produtos intermedios, os
datos de produción, os produtos finais e os destinatarios
inmediatos
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Como se comproba? Definir os métodos utilizados para facer as
comprobacións.
 Controis visuais
 Revisión documental dos rexistros
 Probas de rastrexabilidade que permiten, a partir da identificación
dun produto e dos seus sistemas de correlación, facer un
seguimento dunha forma prospectiva ou cara diante (coñecer a
súa distribución comercial), ou tamén, retrospectiva ou cara atrás
(orixe dos seus compoñentes, datos de produción).
Onde se comproba? Lugar de localización da comprobación.
Frecuencia das comprobacións:
Debe establecerse a periodicidade das comprobacións considerando a
actividade de comprobación que hai que facer, a cantidade de produto
producido ou comercializado, os tratamentos tecnolóxicos e a vida útil do
produto.
Persoa encargada das comprobacións:
Hai que designar aos responsables de efectuar cada unha das actividades de
comprobación

7.2.7.3.

Rexistros:

A posta en práctica do plan de rastrexabilidade nunha empresa precisa
necesariamente a cumprimentación de rexistros. Nestes anotarase a
información precisa que identifique e permita facer un seguimento da
rastrexabilidade cara atrás e cara diante dos produtos que son
procesados e comercializados.
Rexistros dos sistemas de identificación e correlación ou outros para
garantir a trazabilidade.
Rexistro dos resultados e das comprobación realizadas

7.2.8. PLAN DE AUTOCONTROL DE RESIDUOS EN MATADOIROS
Comprende o conxunto de actividades tendentes a d etectar a posible
presenza de sustancias químicas, con ou sen acción farmacolóxica,
así como os seus residuos, que usados de forma indiscriminada,
abusiva ou incorrecta nos animais de abasto. Supón en moitos casos
un grave risco para a saúde das persoas.
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O plan debe conter:
Identificación dos
responsables do deseño e
execución do plan

Programa de mostraxe definido
polo establecemento (nº total de
mostras a analizar, sistema de
rotación das mesmas, sustancia a
investigar)

Procedemento de toma de
mostras describindo nº de
mostras por partida e
sistema de identificación
de mostras

Ante a obtención de resultados
analíticos incorrectos, débense
incluír accións correctoras

Este plan debe incluír obrigatoriamente o chamado Plan de control
analítico, acompañado de outras medidas preventivas que se
correspondan cos perigos identificados. Estas medidas preventivas
poderán ser:
 Compromiso escrito dos gandeiros que garanta que non teñen
administrado sustancias prohibidas e, no caso de administración de
sustancias autorizadas, que foran respectados os períodos de
espera.
 Avaliación de sistemas de autocontrol de residuos químicos das
explotacións gandeiras de orixe.
 Aplicación dun protocolo de recepción de animais enfermos, ao
considerarse animais de risco ante a posibilidade de que foran
sometidos a tratamento veterinario.
7.2.8.3. Rexistro:
Todas as actividades do programa de mostraxe deben quedar rexistradas,
incluíndo a información suficiente que permita unha visón global do
desenvolvemento do plan e da rotación de gandeiros e sustancias
analizadas.
7.2.9. OUTRAS PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIXIENE
7.2.9.1. PLAN DE DESEÑO HIXIÉNICO DE LOCAIS E INSTALACIÓNS E EQUIPOS

Comprende o conxunto de medidas a considerar sobre a
disposición, o deseño, a construción, o emprazamento, o
tamaño, e outros aspectos sobre instalacións e equipos,
con obxecto de previr os riscos sanitarios e alteración
dos alimentos.
Un bo deseño e emprazamento de locais, ademais de
ser un requisito legal, reduce os riscos sanitarios,
facilita o traballo e as tarefas de control. Debe
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considerarse como un planeamento previo ao crear unha empresa e terse en
conta a execución de reformas, sempre que exista un risco sanitario.
7.2.9.1.1. Contido
Deseño hixiénico de locais e instalacións

Deseño,
emprazamento e
tamaño dos locais

Compoñentes
estruturais
Control do medio
ambiente.

Debe permitir:
 Mantemento, limpeza e/ou desinfección adecuados.
 Evitar acumulación de sucidade, contacto con materiais
tóxicos, depósito de partículas en produtos alimentarios e
formación de condensación e mofo nas superficies.
 Prácticas correctas de hixiene, incluída a protección contra a
contaminación e o control de pragas.
 Iluminación suficiente, tanto por medios naturais coma
artificiais.
Estudo da mellor localización e características estruturais (chan,
fiestras, teitos, postes e columnas) de ventilación e sanitarios.
Comprobación do funcionamento, regulación, limpeza dos
elementos que modifiquen o medio ambiente (ventilación, aire
acondicionado, iluminación, refrixeración e conxelación. Nas
correntes de aire mecánicas evitar o movemento das mesmas,
dende zonas contaminadas a limpas.

Sala de descansocomedor para
empregados

Evitar estas actividades en zonas de manipulación.

Instalacións
sanitarias

Comprobar idoneidade de:
 Sistemas de distribución de augas. Deseñados para prever
contaminación por animais, po, chuvia..,etc.
 Redes de evacuación de augas residuais. Concibidas e
construídas para evitar a contaminación.
 Vestiarios: en zonas previas ás instalacións onde se
manipulen alimentos dispoñendo de armarios individuais.
 Aseos: deberá ter o número suficiente de inodoros
conectados á rede de evacuación. Os inodoros non deberán
comunicar directamente coas salas de manipulación.
 Instalación de lavado de mans: en número suficiente e
estando en todas as salas de manipulación, próximos ás
áreas de traballo. Dispoñerán de auga quente e fría,
material de limpeza e secado.

Consideracións para o deseño
Normas e
especificacións do
equipo

A súa construción, composición e estado de conservación e
mantemento deberán reducir ao mínimo o risco de
contaminación.

Posibilidades de
limpeza

Dependerán dos materiais de construción, accesibilidade
das superficies de contacto cos alimentos e o deseño. A
súa construción, composición e estados de conservación
e mantemento deberá permitir unha limpeza e
desinfección perfecta, e a súa instalación debe permitir a
limpeza axeitada do equipo e da zona circundante.

GDR Mariñas -Betanzos

39

Guía de apoio a creación de agroindustrias para a mocidade nas “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”
Programa Iniciativa Xove

Protección dos
alimentos

Contra contaminacións, tanto dende o exterior coma
dende o interior do equipo (Ex.:peche de tolvas en
fabricación de xeados).

Dispositivos para
comprobación ou
vixilancia

É importante que o equipo destinado ao procesado de
alimentos encóntrese provisto dos dispositivos axeitados:
termómetros, manómetros, medidores de fluxo, pHmetros,
con algún medio para mostrar a información (ex.: gráficos
en tiras xiratorias, limbos, medidores dixitais). Asociados a
estes encóntranse os dispositivos de alarma: luces
intermitentes ou coloreadas, timbres, válvulas de derivación
de fluxo, válvulas de seguridade (ex.: afumadores e
secadores dispoñerán de termómetros e de dispositivos de
lectura da humidade conectados aos rexistradores.

Instalacións e
disposición do
equipo

É necesario que todas as conexións eléctricas e doutros
medios de servizos de control encóntrense axeitadamente
encastadas e impermeabilizadas, (ex.: o goteo dos
condutos pode ser unha fonte importante de
contaminación). Un problema xeral do procesado de
alimentos deriva das temperaturas extremas e de
abundante emprego de auga e vapor. Isto crea un
potencial para a concentración de auga sobre
canalizacións e superficies.

7.2.9.2. PLAN DE CONTROL DE PROVEDORES

Son o conxunto de procedementos documentados de avaliación,
selección e control de provedores.
O seu obxecto é garantir a calidade e especialmente as
características hixiénico-sanitarias dos subministros dunha empresa
alimentaria (ex.: materias primas e outros ingredientes, material
auxiliar) e determinados servizos contratados
7.2.9.2.2. Contido

Descrición do plan
1. Lista de provedores actualizada
2. Especificacións de compra de garantía sanitaria dos produtos:
 Produto
 Envases e etiquetado
 Condicións de transporte
 Documentación de acompañamento
3. Accións que hai que levar a cabo no caso de incumprimento das
especificacións.
4. Actividades de comprobación para constatar que as accións previstas
cúmprense e son eficaces, definindo para cada actividade os seguintes
apartados:
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 Procedementos de comprobación (que, como e onde se
comproba)
 Frecuencia das comprobacións
 Persoa encargada das comprobacións
 Como se rexistran os resultados das comprobacións
Tipos de provedores:
A empresa debe dispoñer dun listado de provedores dos produtos/servizos que
compra e contrata, relacionados cos alimentos:
Materias primas e outros ingredientes do
produto alimenticio final

Material de envasado e etiquetado,
así como embalaxe

Laboratorios de análises e outras empresas
provedoras de servizos

Transportes

Selección de provedores:
Pódese realizar de distintas formas, sendo decisión da empresa alimentaria a
elección do sistema a utilizar, un exemplo pode ser:

HISTÓRICO: consiste en aprobar a un provedor ao
demostrar na relación comercial durante un tempo pasado a
súa capacidade de subministro.
PERIODO DE PROBA. O provedor é aceptado
provisionalmente para que demostre a súa capacidade
como subministrador
AUDITORÍA. Mediante a relación de unha auditoría nas
instalacións do provedor comprobase a súa capacidade
para satisfacer as especificacións dos produtos ou servizos
a comprar.
7.2.9.3.

Rexistro:

O Rexistro debe conter as actividades e resultados, incidencias e medidas
adoptadas relacionadas con este plan.

7.3. DESEÑO DUN PLAN APPCC
7.3.1. INTRODUCIÓN
Antes de comezar no desenvolvemento do plan APPCC, de carácter
obrigatorio para a creación da empresa, é necesario un compromiso da
Dirección da empresa, sobre os APPCC e a súa aplicación do mesma, ademais
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da dispoñibilidade dos recursos necesarios e a adopción das accións para
levalo a cabo.
O Codex Alimentarius (2003) recomenda a aplicación dos principios do APPCC
a través da seguinte secuencia, a cal será a que se utilizará:

Fonte: táboa modificada do CODEX ALIMENTARIUS (2002)

As fases dun Plan APPCC serán:
1. FORMACIÓN DO EQUIPO APPCC:
Como en calquera proxecto, o primeiro será formar un equipo de persoas
cos coñecementos e a experiencia necesaria para desenvolver o APPCC 2.
Este equipo ten que ser multidisciplinar e debería incluír persoal do proceso
produtivo. En moitos casos debido a dimensión da empresa, permítese que
unha persoa coa suficiente formación e adestramento poda ser capaz de
preparar e dirixir a aplicación do sistema.

2. DESCRIBIR O PRODUTO/S E IDENTIFICAR O USO ESPERADO
Tense que describir as actividades realizadas na empresa e indicar que
produtos, volume de produción (real ou estimado) e persoal que se dispón. É
moi importante dispoñer de planos das instalacións e equipos onde se realizan
as distintas actividades así como describir cada un dos produtos que se
realicen en cada actividade.

2

Para consulta das Guías específicas por sectores productivos:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/register_national_guides_en.pdf
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Exemplo:
1. Denominación de
venta
2. Ingredientes

Ovo enteiro líquido.

3.
Características
Fisioquímicas

e

5.
Tratamentos
tecnolóxicos
6. Condicións
conservación








Características
microbiolóxicas
4.
Formato
presentación

Descrición dun ovoproduto
Ovo enteiro,líquido, pasteurizado

de

7. Sistemas para
identificar o produto
8. Vida útil do produto
9. Destino

pH: 6,8-7,5
aw (actv. de auga): 97-98%
Cantidade de residuos de cáscara, membranas e outros
posibles partículas: non poderá exceder os 100mg/kg de
ovoproduto.
Ausencia de Salmonella en 25 ml de ovoproduto
Nº de bacterias aerobias mesófilas < 10000/ml
Ausencia de Staphylococcus aureus en 1 ml de
ovoproduto.

Envases de brick dun litro. Embalaxes en caixas de cartón con dez
envases de brick.



Homoxeneización
Pasteurización: 63-64ºC/4’

Conservar en refrixeración entre 0-2 ºC
Nº de lote inclúe: data de fabricación e hora de pasteurización.



Tres semanas a partir da data de fabricación
Unha vez aberto debe consumirse antes das 48h.

Establecementos de restauración colectiva
Poboación en xeral

10. Uso esperado polo
consumidor

Preparacións culinarias (en cru ou con tratamento térmico)

Fonte: Guía de diseño y aplicación de los planes de prerrequisitos de la Generalitat de Cataluña

3. ELABORACIÓN DO DIAGRAMA DE FLUXO
Cando o equipo defina os produtos alimenticios obxecto do Sistema APPCC,
tense que proceder a describir todas e cada unha das etapas do proceso
produtivo mediante un diagrama de fluxo e unha descrición.
Deben elaborarse tantos diagramas de fluxo como sexan necesarios, como
mínimo un por produto. Cada diagrama debe acompañarse dunha descrición
detallada de todo o proceso de produción de produto, etapa a etapa. Así
mesmo debe xuntarse un plano ou bosquexo coas indicacións do circuíto que
segue o produto e outros materiais (envases, embalaxes, etc.), se procede.
Débese desenvolver un esquema das instalacións e detallar os percorridos
que fan as distintas materias primas e outros materiais ata acadar o produto
final, así como a secuencia de momentos nos que participa o persoal.
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Os planos que se aporten deben manter as proporcións das distintas
dependencias e ter identificadas as distintas zonas de traballo (ex.: recepción,
preparación de materias primas, almacéns, operadores, cociña, expedición…)
e equipos relevantes (ex.: cámaras frigoríficas, lavamáns, fornos,
loncheadoras, envasadoras…) de forma que sexa posible seguir os
movementos dentro das instalacións. Isto vai permitir estudar rutas, áreas
potenciais á contaminación cruzada ou puntos nos que poden ter lugar perigos
ou medidas de control, o cal será de utilidade na análise de perigos.
Deberán terse en consideración os movementos dos distintos ingredientes e
material auxiliar, dende o momento de recepción ata o de expedición. Tamén
é importante valorar o Fluxo de persoal na planta, dende que entran, acceso a
vestiarios, aseos e áreas de descanso.
4. ANÁLISE DE PERIGOS
PREVENTIVAS (Principio 1)

E

DETERMINACIÓN

DAS

MEDIDAS

O concepto de perigo segundo as definicións oficiais significa: axente
biolóxico, físico ou químico que presente nun alimento pode causar un
efecto adverso para a saúde.
1. Listado de perigos potenciais: o primeiro paso é elaborar un listado cos
perigos potenciais que poden afectar aos alimentos, tanto por cadeas de
produción como por produtos. Así que pódense dividir en:
Clasificación dos perigos:
Considérase calquera axente vivo capaz de producir calquera tipo de
BIOLÓXICOS infección, alerxia ou toxicidade
Ex.: Bacterias, parasitos patóxenos, virus, toxinas microbianas e fungos

QUÍMICOS

FÍSICOS

Refírese a todo elemento ou composto químico, por si só ou combinado,
tal como se presenta en estado natural ou de síntese, utilizando o vertido
e que pode causar un dano ao consumidor.
Ex.: Contaminantes medioambientais, medicamentos veterinarios, toxinas
naturais de orixe vexetal, biocidas/axentes de limpeza, sustancias
procedentes de materias e superficies,…
Refírese a todos aqueles obxectos estraños presentes no produto, que
poidan causar doenzas ou lesións trala súa inxestión.
Ex.: anacos de vidro, madeira, fragmentos metálicos ou pedras.

A FAO (Food and agriculture organization of the United Nations) propón 5
actividades que realizadas secuencialmente poden axudar a que non se
produzan esquecementos. Unha vez realizadas, o equipo APPCC terá unha
lista detallada e completa dos perigos potenciais.

GDR Mariñas -Betanzos

44

Guía de apoio a creación de agroindustrias para a mocidade nas “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”
Programa Iniciativa Xove

FAO: Lista detallada de perigos
Revisión de
materias que
entran

Pódense utilizar as fichas de descrición de produtos e os
listados de ingredientes e materiais auxiliares para determinar
como poderán influír na seguridade dos produtos finais.
Para cada ingrediente ou material auxiliar, escribir ao lado B, F
ou Q para indicar que existe un perigo potencial Biolóxico, Físico
ou Químico. Cada vez que se identifique un perigo, este debe
describirse adecuadamente

Avaliar as
operacións de
procesado

Son de gran utilidade o Diagrama de fluxo realizado e o
esquema de planta, para identificar os perigos potenciais
relacionados coas operacións do procesado, fluxo de produto e
movementos de persoal.
Xunto ás operacións ou movementos nos que se identifique
algún perigo debe describir detalladamente e escribir letras B, F
eQ

Observar as
prácticas reais das
distintas
operacións

O equipo APPCC en cada operación debe observar que:

Tomar medidas de
parámetros de
procesado

Antes de realizar esta actividade, debemos asegurar que os
instrumentos que vanse a usar funcionan ben e están
calibrados. Ex.: Tempo e Temperatura de cociñado, pH do
produto durante o proceso e ao final, presións no proceso,…

Analizar as
medidas

Unha persoa cualificada debe analizar as medidas tomadas para
interpretar correctamente os datos recollidos. Durante a revisión
e interpretación de datos, os perigos que se identifiquen deben
describirse en detalle nas fichas correspondentes.

 Cada perigo identificado rexistrarase nas fichas
adecuadas.
 En cada operación coñécense os procesos e prácticas
habituais
 Nos empregados (pode producirse contaminación
cruzada dende o produto cru ou contaminado a través
das mans do manipulador, luvas ou equipo)
 Non debe de esquecerse as prácticas hixiénicas reais,
anotando os posibles perigos

Fonte: Táboa extraída das recomendación da FAO.

2. Análise de perigos:
Unha vez que describo todos os posibles perigos en cada etapa, débense
valorar os significado e importancia de cada un deles, considerando dous
aspectos:
 A probabilidade de ocorrencia dun perigo é inversamente proporcional
ao grado de control. De alí a necesidade de identificar e valorar a
efectividade das medidas de control que dispón ou pode dispor unha
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empresa ante cada perigo, con obxecto de identificar aqueles perigos
que se consideran probables e que precisarán un control mediante PCC.
 A gravidade é o grado de seriedade das consecuencias dun perigo se
ese perigo existe. Pode haber diferenzas de opinión incluso entre
expertos ao decidir o risco dun perigo.

PROBABILIDADE
DE OCORRENCIA

Valoración do perigo segundo a probabilidade de ocorrencia e gravidade
das consecuencias no consumidor (FAO1998)
ALTA

Me

Ma

Cr

MEDIA

Me

Ma

Ma

BAIXA

Me

Me

Me

NULA

Sa

Sa

Sa

MEDIA

BAIXA

NULA

GRAVEDADE DAS CONSECUENCIAS

Categorías:
 Probabilidade de ocorrencia: alta, media, baixa ou nula
 Gravidade das consecuencias no consumidor: alta, media, baixa
 Valoración do perigo: Sa satisfactorio, Me menor, Ma maior, Cr crítico.
Nota: a probabilidade de ocorrencia é inversamente proporcional ao grado de control
Fonte: táboa extraída das recomendación da FAO.

Só incluiranse no sistema APPCC, aqueles perigos con niveis de probabilidade
de producirse altos, non deben incluír os de escasa probabilidade de
ocorrencia e escasa gravidade. Estes se controlarán por outros medios como
plans de prácticas correctas de hixiene.
3. Medidas preventivas ou de control
Unha vez que téñense definido os perigos potenciais, débese pasar a que
medidas de control son necesarias.

5. DETERMINACIÓN DOS PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (PCC)
(Principio 2)
Se determina para cada fase do proceso que se identificou no paso previo se é
necesario o control para previr o perigo. No caso de posible perigo, defínese
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como punto de control crítico3. Para poder determinar correctamente os PCC
hai que seguir procedementos lóxicos e sistemáticos como o uso dunha árbore
de decisións4.

A árbore de decisións debe empregarse en cada etapa e perigo a perigo,
porque unha etapa pode ser PCC para un perigo, non sendo para outros.
Pártese, polo tanto, dun perigo identificado nunha etapa. Para este perigo
procédese a responder a primeira pregunta

Determinación dun PCC
Etapa: preparación da leituga (lavar e desinfectar)
P3.
P1.

Perigo e
causa

Medida
preventiva

Existen
medidas
preventivas
para este
perigo?

P2. A etapa está
especificamente
deseñada para
eliminar ou reducir
o perigo ata un
nivel aceptable?

Si

Si

Hai medidas
preventivas,
logo pásase
a responder
o P2

A etapa de
preparación da
leituga (limpar e
desinfectar) está
deseñada para
eliminar ou reducir
ata o nivel aceptable
de microorganismos
que poda ter a
leituga, polo tanto a
resposta é SI e a
etapa é un PCC
neste punto.

Perigo
Biolóxico 1:

persistencia de
microorganismos
patóxenos por
falla de
desinfección da
leituga ou por
mala desinfección

Instrucións
de limpeza
da leituga

Pode haber
contaminación
ou pode
aumentar o
perigo ata un
nivel
inaceptable?

P4. Unha
etapa
posterior
pode
eliminar ou
reducir o
perigo ata
un nivel
aceptable?

Non fai falla responder a estas
preguntas xa que no P2 xa
chegamos a conclusión de que a
etapa é un PCC

É
PPC?

SI

A etapa de preparación da leituga (lavar e desinfectar) é un PCC para o perigo de
persistencia de microorganismos patóxenos. Polo tanto, nesta etapa deben
establecerse controis ou procedementos de vixilancia que garantan de maneira
eficaz que este perigo elimínase ou redúcese a un nivel aceptable.
Fonte: Táboa modificada de “Guía de diseño y aplicación de
los planes de prerrequisitos de la Generalitat de Cataluña”

Def punto de control crítico (PCC): é a fase do proceso na que se pode aplicar un control e que é esencial para
previr ou eliminar un perigo relacionado coa inocuidade dos alimentos ou para reducilo a un nivel aceptable.
4 Def de Árbore de decisións: é a secuencia lóxica de preguntas e respostas que permiten tomar una decisión
obxectiva sobre una cuestión
3
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6. ESTABLECER LÍMITES CRÍTICOS PARA CADA PCC (Principio 3)
Unha vez determinadas que etapas son PCC, o paso seguinte é establecer
cales son os límites críticos5. Un produto será seguro sempre que os valores
dos diferentes parámetros que téñense que controlar en cada PCC,
mantéñanse dentro dos límites críticos definidos para cada un deles.
Considerando que o límite crítico constitúe o valor que marca a fronteira entre o
que é aceptable e o non o é, cando se superen os límites críticos dun
determinado PCC, este PCC encontrarase fóra de control e haberá que
adoptar, inmediatamente, as accións necesarias para que volva a estar baixo
control.
Un produto será seguro mentres os valores dos diferentes parámetros que se
teñen que controlar en cada PCC mantéñanse dentro dos límites críticos
definidos para cada un deles.
Convén que os límites críticos estean asociados a parámetros fáciles e
rápidos de medir ou observar. Un erro frecuente é fixar límites críticos pouco
concretos (por exemplo, limpeza adecuada ou roupa de traballo adecuada)

7. ESTABLECEMENTO DUN SISTEMA DE VIXILANCIA PARA CADA PCC
(Principio 4)
O paso seguinte no deseño do plan APPCC é establecer a metodoloxía da
vixilancia6 para cada PCC.
A súa finalidade é comprobar si un PCC está baixo control para poder detectar
a tempo se hai una desviación dos límites críticos e poder atopar as medidas
correctoras necesarias inmediatamente. Sempre que sexa posible, os procesos
deben corrixirse cando os resultados da vixilancia indiquen una tendencia á
perda de control nun PCC, e as correccións deben efectuarse antes de que a
desviación sobrepase o límite crítico.
Idealmente, a vixilancia debe ser continuada, o que é posible mediante moitos
métodos físicos e químicos (medida continuada do tempo e da temperatura dun
tratamento térmico, medida do pH de maneira continuada ou de cada lote antes
do procesamento, etc.). Ademais os sistemas deben dar resultados rápidos
para poder adoptar unha solución inmediata a calquera desviación dun límite
crítico relacionado cun proceso.
Para a determinación do sistema de vixilancia de cada PCC hai que definir que
procedemento de vixilancia utilízase (que, como, onde se vixía), quen é a

Def. de Límite crítico: é o criterio que diferencia a aceptabilidade do proceso nunha fase determinada.
Definición de vixilancia: vixiar é levar a cabo unha secuencia planificada de observacións ou
medidas dos parámetros de control.
5
6
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persoa responsable, con que frecuencia realízase e que sistema utilízase para
rexistrar os resultados.
Polo tanto, o procedemento de vixilancia pódese resumir respondendo as
seguintes cuestións:
Que se vixía?

Os parámetros e as condición definidos como límites críticos para cada PCC e
os niveis obxectivos, si se estableceron. (Ex.: se o límite crítico establecido
para eliminar a proliferación de Salmonella, que a temperatura máxima 4ºC
da cámara de conservación, o parámetro que debe vixiarse é a T da cámara.

Como se vixía?

Establece o método utilizado par vixiar. Ex.: rexistrador gráfico que mediante
una sonda mide e rexistra a temperatura da cámara de forma continuada, cun
sistema de alarma que nos avisa cando se supera o límite crítico.

Onde se vixía?

Indica o lugar onde faise a vixilancia. No exemplo especifícase o lugar onde
se mide a T da cámara: no punto onde a T da cámara é máis alta.

Frecuencia, cando se
vixía?

Fixa a periodicidade da vixilancia de modo que , si é necesario, pódense
establecer as medidas correctoras previstas a tempo.

Persoa
responsable,
quen vixía?

A persoa encargada da vixilancia debe estar formada nos sistemas de
vixilancia dos que é responsable para que entenda claramente o obxectivo e a
importancia da vixilancia e poda detectarse se producíronse desviacións nos
límites críticos.

Sistema de rexistro,
como se rexistran os
resultados obtidos?

O equipo de APPCC debe deseñar os modelos de rexistro de vixilancia para
que, unha vez que se inicie e se instaure o Plan APPCC, pódanse anotar os
resultados obtidos e a descrición das incidencias e desviacións.

Fonte: táboa modificada de Guía de diseño y aplicación de los planes de prerrequisitos de la Generalitat de Cataluña

8. ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS (Principio 5)
Desenvolver as medidas correctoras, que determinan accións que débense
aplicar cando o sistema de vixilancia detecte unha desviación respecto aos
límites críticos establecidos que indican a perda de control dalgún dos PCC.
Deben asegurar:
i.
ii.

A causa de desviación queda corrixida
Non se comercializan produtos que poidan ser potencialmente
prexudiciais para a saúde

Se identifícase que o alimento non é seguro, deberá levarse a cabo o seguinte
protocolo:
1.- Identificar a totalidade do produto implicado.
2.- Retello en boas condicións de conservación, ata decidir o seu destino
3.- Enviar ao seu destino final. Pode ser:





Reprocesalo na mesma liña
Destinalo a outras liñas produtivas
Destinalo a outros usos de consumo humano
Destruílo
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9. COMPROBACIÓN DO SISTEMA (Principio 6)
Os procedementos de comprobación teñen a finalidade de verificar7 que todo
o plan aplícase tal e como describiuse e constatar que se eliminan ou se
reducen de maneira efectiva dos perigos que poderían poñer en dúbida a
seguridade do alimento.
A verificación lévase a cabo por persoal cualificado, capaz de detectar
deficiencias no plan ou na súa implantación. Sempre que sexa posible,
efectuarase por persoas distintas das responsables de vixilancia de PCC e das
medidas correctoras.
Se tende a trabucar nas actividades programadas de vixilancia dos PCC cos
métodos de verificación, xa que responden a principios, métodos e fins
diferentes. As medidas de vixilancia diríxense ao control programado dos PCC,
mentres que as verificacións refírense as comprobacións sobre o seu conxunto
de todo o sistema APPCC

10. ESTABLECEMENTO
REXISTRO (Principio 7)

DUN

SISTEMA

DE

DOCUMENTACIÓN

E

Este principio do Codex establece a necesidade de dispor dun sistema
axeitado de documentación no que se recollan todos os elementos do Sistema
de APPCC e de organizar os rexistros dunha forma eficaz e precisa.
O sistema de documentación e rexistro está formado por:
1) Plan APPCC:
É onde se explican, se describen e se xustifican todas e cada unha das fases
do sistema, dende a construción do equipo APPCC ata o deseño dos rexistros
que se deriven da súa aplicación.

7Def

verificar: Consiste na aplicación de métodos, procedementos, ensaios e outras avaliacións, ademais da
vixilancia para constatar o cumprimento do Plan APPCC.
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A documentación debe estruturarse en dous bloques:

1. Documentación
previa á análise de
perigos

Fase 1: Creación do equipo de traballo.
Lista dos membros do equipo de traballo que deseñaron o plan APPCC , no
que indique os coñecementos que aporta cada un e as funcións que
desenvolve no equipo. Indicar o responsable.
* FICHA DE PRODUTO
Fase 2. Descrición das actividades e dos produtos.
 Descrición da actv. que se realiza
 Denominación de venda do
 Listaxe de produtos e volume de produción
produto
 Listaxe de traballadores e funcións que realizan
 Ingredientes (cantidade e %)
 Plano ou bosquexos do establecemento
 Características
 Ficha para cada produto*
Fase 3. Elaboración dos diagramas de fluxo.
Diagramas de fluxo de cada produto, grupos de produtos ou
procesos produtivos, se é necesario acompañado dunha
descrición escrita de todo o proceso de produción, etapa a
etapa e dun plano ou bosquexo coa indicación do circuíto que
segue o produto, materiais, envases,…
Fase 4. Comprobación dos diagramas de fluxo.
Documento de comprobación de cada un indicando a data da
comprobación e o responsable.

2. Documentación
relacionada coa
análise de perigos








microbiolóxicas
e
físicoquímicas.
Formato e presentación do
envase
Tratamentos tecnolóxicos aos
que foi sometido
Condicións de conservación
Sistema utilizado para a
identificación do produto
Destino de consumo
Uso esperado

Fase 5. (Principio 1). Análise de perigos e determinación das medidas
preventivas.
 Perigos identificados en cada unha das etapas, coa indicación dos
que son significativos e a xustificación que permitiu tomar esa
decisión
 Para cada perigo significativo, indicación da causa o causas, que
poden orixinalo e das medidas preventivas que o establecemento
pode aplicar para controlar dito perigo.
Fase 6 (Principio 2). Determinación dos PCC.
 Puntos de control crítico necesarios para prever ou eliminar os
perigos identificados, con indicación do procedemento que se seguiu
para chegar a súa identificación.
Fase 7 (Principio 3). Establecemento de límites críticos para cada PCC.



Límites críticos que se poden aplicar en cada PCC e a xustificación
científica e/ou técnica.

Fase 8 (Principio 4). Establecemento dun sistema de vixilancia para cada PCC.



Actividade de vixilancia de cada PCC para asegurar o cumprimento
dos límites críticos establecidos, con indicación da frecuencia das
actividades e do responsable de levalas a cabo.
Fase 9 (Principio 5). Adopción das medidas correctoras.
 Medidas correctoras que deben levar a cabo en cada PCC se hai
unha desviación dos límites críticos, coa indicación do responsable
de levalas a cabo.
Fase 10 (Principio 6). Comprobación do sistema.
 Procedementos de comprobación, coa indicación da frecuencia co a
que se fan e do responsable de levalos a cabo.
Fase 11 (Principio 7). Establecemento dun sistema de documentación e rexistro.




Sistemas de documentación e rexistro
Cadro de xestión ou outro sistema de xestión que recolla os sete
puntos anteriores

Fonte: táboa modificada de: Guía de deseño e aplicación de plans de prerrequesitos da Generalitat de Cataluña.
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2) Rexistros derivados da súa execución:
Os rexistros son anotacións feitas en follas, cadernos ou calquera outro soporte
dos resultados da aplicación do Plan APPCC, que deberán incluír como
mínimo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Datos do establecemento.
Indicación de que pertence ao Plan APPCC.
A etapa do proceso que inclúe PCC.
A actividade obxecto de rexistro.
A data e hora na que se realizou a actividade que reflexa o rexistro.
Os resultados obtidos.
A identificación da persoa (firma, nome ou iniciais) que fai a operación.
A identificación do produto e o código de produción, se fose necesario.

Como exemplos de rexistros atopamos:
As actividades de vixilancia dos PCC.
A adopción de accións correctoras.
As actividades de comprobación do Sistema de APPCC.
As modificacións introducidas no sistema.
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ANEXO 1. AUTORIZACIÓN SANITARIA DE
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL
SANITARIO

Consiste en
Obter la autorización sanitaria para la inscrición en el
Rexistro Xeneral Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos que permita el funcionamiento a industrias,
establecimientos y actividades alimentarias.
Requisitos
Ser titulares de empresas y establecimientos del
ámbito alimentario que tengan su sede en el Galicia.
Necesitas
1.
2.

Solicitud en modelo normalizado.
Autorización inicial
Documentación de titularidad
-Personas
físicas/jurídicas:
Fotocopia
del
DNI/Fotocopia del CIF
-Comunidad de Bienes: Fotocopia del documento de
constitución de la Comunidad, del DNI de las
personas que la integran y del CIF de la Comunidad
Memoria de la actividad, que constará de los
siguientes apartados:
-Descripción de los productos: Denominación y
definición del producto, ingredientes y aditivos, vida
útil, etiquetado, condiciones de almacenamiento y
demás especificaciones relevantes
-Descripción de los procesos de elaboración.
-Diagrama de flujo
-Descripción de instalaciones y equipo:
-Plano de la planta donde se refleje la distribución
de las zonas, locales o dispositivos, así como equipos
y maquinaria:
-Muelle o zona de recepción de materia prima.
-Local o zona de almacenamiento de materia prima
(a temperatura ambiente o controlada).
-Local o zona de elaboración, con la disposición de
los equipos y maquinaria empleados en la
fabricación
-Local o zona de almacenamiento de materiales
auxiliares (envases, etiquetas, embalajes, etc.)
-Local o zona de acondicionamiento del producto
terminado
-Local o zona de almacenamiento del producto
terminado
-Muelle o zona de expedición de producto terminado
-Servicios higiénicos y vestuarios del personal
-Lavamanos para el personal, con dotación de agua
fría y caliente
-Dispositivos y zona destinados a la limpieza y
desinfección del utillaje
-Local, zona o dispositivo de almacenamiento de
productos
para
la
limpieza,
desinfección,
desinsectación y desratización
-Esquema sobre el plano del proceso de fabricación
Documentación sobre el Sistema de Autocontrol para
la Seguridad Alimentaria: Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico (APPCC)
-Requisitos previos. Incluirán, al menos:
Programa de limpieza y desinfección

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Programa de lucha contra plagas
Programa de mantenimiento de maquinaria e
instalaciones
Programa de control de proveedores y materias
primas
Programa de trazabilidad de los productos
Prácticas correctas de fabricación/manipulación
Programa de formación del personal
-APPCC:
Análisis de peligros y medidas de control
Identificación de los PCC
Especificación o establecimiento de límites críticos
Vigilancia (monitorización) de los PCC
Establecimiento de las medidas correctoras
Verificación del sistema
Documentación y registros
Cambio de titularidad
o Fotocopia del documento público o privado
que justifique el cambio de titular, firmado por
ambas partes, si es posible.
o Fotocopia de la documentación indicada para
la inscripción inicial, dependiendo de si el
nuevo titular es persona física, persona
jurídica, comunidad de bienes, etc.
o En el caso de que vayan a elaborar nuevos
productos o se modifiquen los procesos de
elaboración:
 Memoria de la actividad
 Documentación sobre el Sistema de
Autocontrol para la Seguridad
Alimentaria
Cambio de domicilio industrial
o Memoria de la actividad.
o Documentación sobre el Sistema de
Autocontrol para la Seguridad Alimentaria.
Cambio domicilio social
o Documentación que constate este cambio
Modificación de actividad: ampliación
o Memoria de la nueva actividad
o Adaptación del Sistema de Autocontrol a la
nueva actividad
Modificación de actividad: cese
o Solicitud cubierta sin documentación alguna
Baja
o Solicitud cubierta sin documentación alguna
Te interesa saber
DESTINATARIOS
Empresas que reúnan las siguientes características:




- Los alimentos objetos de la actividad sean productos
de origen animal y
- Dispongan de instalaciones físicas para las
actividades de:
Fabricación y/o envasado
Almacenamiento a temperatura regulada (refrigeración
y/o congelación)
(Véase "más información" sobre qué actividades
precisan autorización sanitaria de inscripción)
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ANEXO 2.REGISTRO GALLEGO SANITARIO DE
EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
ALIMENTARIOS (REGASA)



Página web: http://www.sergas.es
Plazos para inicio o modificación: todo el

año

A partir de los 20 días de su publicación en
el Diario Oficial de Galicia.

Plazo de resolución: La comunicación de
inicio de actividad será la condición única y suficiente para
la inscripción en el REGASA

COMUNICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS
Consiste en
Comunicar, previa o simultáneamente, el inicio de la
actividad o los cambios administrativos de los
establecimientos alimentarios para su asiento en el
Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
(RGSEAA o REGASA).
Requisitos
Ser titulares de empresas y establecimientos del
ámbito alimentario que tengan su sede en el Galicia.
Necesitas
1. Solicitud en modelo normalizado
2. Comunicación inicial
Documentación de titularidad

Personas
físicas/jurídicas:
Fotocopia del DNI/Fotocopia del CIF.

Comunidad
de
Bienes:
Fotocopia del documento de constitución de la Comunidad,
del DNI de las personas que la integran y del CIF de la
Comunidad
Memoria de la actividad:

Requisitos previos. Incluirán, al menos:

Programa de limpieza y desinfección

Programa de lucha contra plagas

Programa de mantenimiento de maquinaria
e instalaciones

Programa de control de proveedores y
materias primas

Programa de trazabilidad de los productos

Prácticas
correctas
de
fabricación/manipulación

Programa de formación del personal
Cambio de titular


Fotocopia del documento
público o privado que justifique el cambio de titular,
firmado por ambas partes , si es posible.

Fotocopia
de
la
documentación indicada para la inscripción inicial,
dependiendo de si el nuevo titular es persona física,
persona jurídica, comunidad de bienes, etc.
En el caso de que vayan a modificar la actividad:

Memoria de la actividad.
Cambio de domicilio industrial



Memoria de la actividad
Cambio de domicilio social

Documentación que constate ese cambio
Modificación de actividad: ampliación

Memoria de la nueva actividad
Modificación de actividad: cese

Solicitud cubierta sin documentación alguna
Baja

Solicitud cubierta sin documentación alguna
Te interesa saber
1.
DESTINATARIOS
Establecimientos minoristas:
Taller de panadería/pastelería no industrial
Supermercados/ultramarinos
Despacho de venta de pan y/o pasteles
Carnicerías
Plazas de abastos
Carnicerías salchicherías
Productos lácteos tradicionales
Carnicerías chacinerías
Establecimientos de restauración comercial sin comedor
independiente (sirven tapas-raciones y/o pinchos)
Pescaderías
Restauración comercial con comedor independiente
(restaurante, cafetería, buffet-autoservicio, servicio a domicilio,
comida rápida, etc)
Dulces (caramelos,….)
Restauración social
Herboristerías
Hipermercados
Minoristas de congelados
Estos establecimientos se inscribirán en el REGASA
2.
Los establecimientos minoristas pueden
suministrar a otros establecimientos de las mismas
características (minoristas), siempre que se trate de una
actividad marginal en términos tanto económicos como
de producción, localizada y restringida.
Se considerará actividad localizada cuando se
realice:
o
En todo el territorio del Galicia.
Se considerará actividad marginal cuando ésta
suponga menos del 25 por ciento del volumen total
(económico o de producción) de la actividad de la
empresa. (es un valor orientativo)
Se considerará actividad restringida cuando la
venta o suministro se realice exclusivamente a
establecimientos de las mismas características, es decir,
otros "minoristas" no sujetos a inscripción en el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
(RGSEAA) y, en el caso de los comercios minoristas de
carnes, se ajusten a lo establecido en el artículo 4 del Real
Decreto 1376/2003.
Las empresas que decidan realizar estas actividades
deberán poder demostrar documentalmente que cumplen
con estos criterios, cuando así se lo reclamen las
autoridades responsables del control oficial.
3.
Una vez comunicada la actividad, se
procederá a la inscripción o al asiento de los nuevos datos
en el REGASA.
Este procedimiento no excluye de la plena
responsabilidad del operador económico en cuanto al
cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación y
demás requisitos exigibles en materia de autocontrol.
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