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Les instal·lacions són un dels grans reptes en la certificació dels esquemes d’innocuïtat alimentària. 

Ja sigui perquè tenen uns anys, perquè el flux no és del tot correcte, perquè hi ha una porta que no 

encaixa bé... Els components de les instal·lacions són elements intrínsecs en el si dels sistemes de 

certificació d’innocuïtat i molt sovint són un factor transcendental en la decisió de l’esquema a implantar 

i certificar. 

El temari d’aquest curs aborda: 

• La revisió i interpretació dels requisits. 

• Exercicis i casos pràctics d’implantació. 

• La revisió de les principals desviacions detectades. 

L’objectiu és saber interpretar, conèixer les eines i respondre amb èxit davant dels requisits de les 

certificacions pel que fa a les instal·lacions. 

Inscripcions 

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a 

través de l’enllaç: 

https://goo.gl/forms/WmxjjjEln13lQe973  

Coordinadora:  

Mònica Pascual, telèfon 972630123,  

a/e: monica.pascual@gencat.cat 

Cost del curs:  

Dret d’inscripció: 150 euros 

Realització 

Lloc:  

Sala d’Actes  SSTT del 

DARP  

Avinguda Meridiana, 38 

08018 Barcelona 

Calendari:  

Dies 26 i 28 de setembre i 

3, 5 i 10 d’octubre de 2018  

Horari:  

9:30 a 14:00 

Durada del curs: 20 h. 

Professorat 

Mercè Sánchez, auditora en cap de Sistemes Innocuïtat Alimentària. 

Presentació i Objectius 
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Programa 

INTRODUCCIÓ. REQUISITS LEGALS EN RELACIÓ A LES INSTAL·LACIONS 

 

UBICACIÓ DE L’EMPLAÇAMENT  

• BRC: 4.1 Normes relatives a l’exterior. 

• IFS: 4.6 Ubicació de la fàbrica; 4.7 Exterior de la fàbrica. 

 

SEGURETAT 

• BRC: 4.2  Seguretat. 

• IFS: 6 Food defense. 

 

DISSENY, FLUX DE PRODUCTES I SEGREGACIÓ  

• BRC: 4.3 Disseny de l’emplaçament, flux de productes i segregació. 

• IFS: 4.8 Distribució de planta i flux de procés. 

 

ESTRUCTURA DE LA FÀBRICA: REQUISITS CONSTRUCTIUS, PARETS, TERRES, SOSTRES, 

FINESTRES 

• BRC: 4.4 Estructura de la fàbrica, zones de manipulació de matèries primeres, preparació, 

processat, envasat i emmagatzematge. 

• IFS: 4.9 Requisits constructius per àrees de producció i emmagatzematge. 

 

ESTRUCTURA DE LA FÀBRICA: PORTES I ACCESSOS, IL·LUMINACIÓ, VENTILACIONS, AIRE 

COMPRIMIT, AIGUA 

• BRC: 4.4 Estructura de la fàbrica, zones de manipulació de matèries primeres, preparació, 

processat, envasat i emmagatzematge. 

• BRC: 4.5 Serveis: aigua, gel, aire i altres gasos. 

• IFS: 4.9 Requisits constructius per àrees de producció i emmagatzematge. 

 

EQUIPS  

• BRC: 4.6 Equips. 

• IFS: 4.17 Equips. 

 

INSTAL·LACIONS DEL PERSONAL  

• BRC: 4.8 Instal·lacions pel personal. 

• IFS: 3.4 Banys, equipaments per a la higiene i instal·lacions pel personal.  

 

GESTIÓ COSSOS ESTRANYS 

• BRC: 4.9 Control de la contaminació física i química del producte. Zones de manipulació de 

les matèries primeres, preparació, processat, envasat i emmagatzematge. 

• BRC: 4.10 Equips de detecció i eliminació de cossos estranys. 

• IFS: 4.12Risc de cossos estranys, metall, ruptura de vidres i fusta. 

 

CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS 

• BRC: 3.4 Auditories internes. 

• IFS: 5.1 Auditories internes. 

• IFS: 5.2 Inspeccions en la fàbrica. 
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