
EXPERIÈNCIA EN DISSENY HIGIÈNIC:

Errors més freqüents en indústries alimentàries;

I impactes tècnics i econòmics que suposa
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Gestionem i formem persones, a nivel humà i a nivel tècnic, 

per a que els nostres clients es focalitzin en el seu negoci

Neteja especialitzada

Intervencions tècniques

Higiene tècnica

Control de plagues

Centre especial de treball

Serveis auxiliars

Outsourcing



4Monells, 9 de novembre de 2018

Aprenem del l'experiència acumulada de 77 anys, el 

treball del dia a dia amb els clients i la millora contínua

Neteja de locals i edificis

Indústria alimentària

Indústria càrnia

1945 - +73 anys

1978 - +40 anys

2005 - +13 anys

Medis i mètode

IFS / 22.000 / PRL

Criticitat i singularitat

Immediatesa

Responsabilitat

Treball en equip

Millora a llarg plaç
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Els espais (i el que els ocupa) en interacció amb el que hi ha a prop

• Aigua

• Aigua a pressió

• Vapor

• Gel

• Productes químics no tòxics

• Productes tòxics

• Eines

• Estris 

• Escales

• Medis d´elevació

• Medis de transport

• Medis d'emmagatzemat

• Matèries primeres

• Producte acabat

• Persones

• Animals

• Insectes

• Bacteris

ISO 22000 ISO 9001 ISO 14000

La majoria dels errors que ens afecten provenen de no 
considerar sempre tots els elements
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Pensar focalitzadament en els operaris de la línia de producció 11

Alçades i estructures: 

• Orientat a qui produeix

Protecció i accessibilitat interiors:

• Orientat a la productivitat o la seguretat

ISO 22000 ISO 9001 ISO 14000
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Pensar en cadascuna de les línies de producció separadament22

Espais de circulació: 

• Orientat a qui produeix

Separació d´espais física:

• Orientat al dia a dia

ISO 22000 ISO 9001 ISO 14000
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Pensar focalitzadament en l´espai de producció33

Espai productiu descontextualitzat: 

• Considerat com a entitat aïllada

Connexions i riscos no “blindats”:

• Orientat al dia a dia teòric

ISO 22000 ISO 9001 ISO 14000
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Costos operacionals optimitzats que traslladen a processos secundaris les ineficiències

Ineficiències para-operacionals compartides perquè no s´han valorat   

Ineficiències para-operacionals desconegudes perquè no s´han tractat 

Flexibilitat de processos compromesa per manca de comunicació o planificació

Costos de correcció d´errades para-operacionals superiors per manca de controls / anticipació 

Riscos operacionals optimitzats que no tenen en compte les riscos accessoris

Riscos operacionals no posats a sobre la taula per no tenir un criteri compartit

Riscos no contemplats en conjunt per manca d´actors conscienciats 

Velocitat de reacció reduïda en cas de pre-crisi alimentària

(*) donant per descomptat el compliment normatiu perfecte

Impactes contrastats (*) a curt, mig i llarg plaç, tant en costos, 
flexibilitat i en risc
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Què es pot fer

Tractar com a equip multidisciplinari els riscos potencials

Tractar com a equip no-operacional les oportunitats de millora a mig i llarg plaç

Sensibilitzar tots els actors

Establir criteris compartits

Visibilitzar els riscos 

Consensuar els costos no operatius

Parlar més enllà del dia a dia amb tots els actors

Formar

ISO 22000 ISO 9001 ISO 14000
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Conclusions

S´ha millorat molt en seguretat industrial, en productivitat i qualitat

L`estalvi a vegades es la mesura més visible de millora

La inversió en col·laboració, compromís i mètode té beneficis

No tots els clients, ni tots els proveïdors, son iguals

Es pot millorar més sense costos addicionals

ISO 22000 ISO 9001 ISO 14000
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