RESUM DE LES ALERTES ALIMENTÀRIES DE L’ANY 2017

El Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació és un sistema dissenyat en
forma de xarxa que permet una vigilància constant front qualsevol risc o incidència
relacionat amb els aliments.
L’objectiu principal d’aquest sistema és que els aliments que es troben en el mercat
siguin segurs pels consumidors i que no presentin riscs per a la seva salut.
Per una altra banda també ens arriba informació de riscos o incidències relacionats
amb els aliments a travès del Sistema de asistencia y cooperación administrativas
(«sistema ACA»).
La “Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición”, actua de
coordinadora a nivell nacional i participen d’aquest sistema les autoritats
competents en matèria de seguretat alimentària de cada Comunitat Autònoma.
Les informacions transmeses a través d’aquesta xarxa reben el nom de notificacions
i poden ser varis tipus:


Alertes: quan es tracta d’un risc greu i que necessita d’una actuació ràpida i
eficaç.
L'AECOSAN classifica les alertes en dos grups i en aquests s'engloben els
diferents nivells segons el tipus de risc detectat, l'origen dels productes impliats
i la distribuició:
- GRUP 1: RISC GREU I IMMEDIAT


Nivell 1: amb origen Espanya



Nivell II: amb destí Espanya

- GRUP 2: RISC GREU NO IMMEDIAT


Nivell 3: amb origen Espanya



Nivell 4: amb destí Espanya



Informacions: quan el risc no es greu, o bé, quan sent greu no hi ha probabilitat
de trobar l’aliment afectat en el canal de comercialització



Varis: quan no es correspon en cap del dos casos anteriors

El nombre de notificacions tramitades a les Illes Balears per l'aplicació informàtica
ALCON han estat de 58 distribuïdes de la forma següent:
 Alertes: 41
De les quals:



16 són de nivell 1, risc greu i immediat, amb origen Espanya



11 són de nivell 2, risc greu i immediat, amb destí Espanya



10 són de nivell 3, risc greu no immediat, amb origen Espanya



6 són de nivell 4, risc greu no immediat, amb destí Espanya

 Informacions: 17
 Varis: 0
Gràficament:

ALERTES 41
INFORMACIONS 17

Durant l'any 2017 també s'han tramés dues alertes pel sistema ACA (sistema
d'assistència i cooperació administratives) que és l'altre sistema de notificacions
d'alertes relacionades amb els aliments. Una d'elles afectà a una beguda refrescant
amb colorants no autoritzats i l'altre afectà a un complement alimentari amb
l'etiquetat incorrecte.
Pel que fa al total d'establiments afectats, aquestes 60 notificacions rebudes, varen
afectar inicialment a 172 establiments, 56 dels quals havien distribuït el producte a
altres 253 establiments, resultant que el número total d’establiments afectats durant
l’any 2017 ha estat de 425.
Aquestes 60 notificacions originals han generat un total de 142 actuacions de
control oficial. Aixó vol dir que, moltes d'aquestes notificacions originals han
generat adendes que han precisat noves actuacions posteriors.
En quan al número de productes implicats, les 60 notificacions han afectat a 93
productes diferents.
Per tipus d’aliment, distingint entre aliment d’origen animal, d’origen no animal i
d’altres, la distribució ha estat la següent:

TIPUS D'ALIMENT

TIPUS DE PRODUCTES AFECTATS

ANIMAL

51

NO ANIMAL

24

ALTRES (*)

18

(*)

: aliments especials que no es poden incloure en cap dels anteriors, ingredients no
autoritzats, complements alimentaris i materials en contacte amb aliments
Gràficament:

ORIGEN ANIMAL 51
ORIGEN NO ANIMAL 24
ALTRES 18

De manera detallada:
TIPUS ALIMENT

Nº

CARN I DERIVATS

3

PEIX , CRUSTACIS, MOL·LUSCS

12

LLET I DERIVATS

33

OUS

2

VEGETALS I DERIVATS

13

FARINES I DERIVATS

7

CONDIMENTS I ESPECIES

3

MENJARS PREPARATS I ALIMENTS ESPECIALS

1

BEGUDES NO ALCOHÒLIQUES

1

OLIS

1

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

14

MATERIALS CONTACTE ALIMENTS

4

BEGUDA REFRESCANT

1

TOTAL

95

Per tipus de perill:
TIPUS DE PERILL

Nº

FÍSIC

2

QUÍMIC

27

BIOLÒGIC

44

AL·LERGOGEN

13

ALTRES(*)

9

TOTAL

95

(*): ingredient no autoritzat (8), defecte etiquetat (1)
Respecte al tipus de perill que han afectat als diferents productes, apareixen dos de
més, respecte als 93 productes i és a causa que, en dues ocasions un mateix
producte va estar afectat per dos perills a la vegada, en particular, una farina de blat
de moro i unes llaminadures (golosinas) en què es va detectar quantitat elevada
d'aflatoxines i gluten no declarat a l'etiquetatge.
Gràficament:
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Les unitats recuperades durant l'any 2017 han estat les següents:
 1788 kg de productes
 741,12 kg
 33.480 ous

A més a més la Comunitat Autònoma d’Illes Balears ha iniciat 2 expedients
d'alerta. Un iniciat per un control oficial de l'IQUA, per contingut elevat
d'aflatoxines a ametla crua i l'altre a conseqüència de l'operació Pangea de la
Guàrdia Civil relacionat amb un medicament il·legal comercialitzat com a
complement alimentari.
Els aspectes més destacables d’aquest any 2017 han estat el següents:
 La alerta més important de l'any 2017 ha afectat a la Formula infantil Lactalis. La
causa ha estat la presència de Salmonella entèrica serotip agona en aliments
infantils. S'han vist afectats un total de 33 productes diferents. Els tipus
d'establiments afectats han estat grans superfícies, farmàcies i hospitals.
 Respecte al tipus d'aliments afectats, els d'origen animal han estat els que més
alertes han provocat. Ha hagut un canvi respecte als anys anteriors, normalment
eren els productes d'origen no animal els més afectats. Aquest canvi ha estat
produït per la gran magnitud de l'alerta de la Formula infantil Lactalis.
 Gran quantitat de notificacions relacionades amb al·lergògens no declarats a
l'etiquetatge, concretament 13

