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1. Resum 

La producció d’aliments s’ha incrementat a una velocitat sense precedents en els últims temps; 

des dels anys seixanta fins als nostres dies, la proporció de persones amb fam al món 

desenvolupat s’ha reduït des del 50% fins al 20%, és a dir que avui en dia encara segueixen 

passant gana més de 790 milions de persones en el món desenvolupat. Aquesta disminució de 

la fam s’ha pogut aconseguir gràcies no només a les millores tecnològiques sinó també a 

l’elevat control higiènic per tal d’impedir les alteracions en els productes alimentaris durant la 

producció, preparació i distribució d’aquests. 

L’origen de les alteracions en els aliments està provocat per: 

 la presència de contaminants físics, químics o microbiològics que es troben en l’entorn 
més immediat al producte alimentari, 

 la multiplicació de microorganismes per falta de control de les condicions ambientals o 
bé, 

 per una eliminació i/o destrucció insuficient dels organismes patògens. 

En conseqüència, és important tenir un coneixement exhaustiu de tots els requisits higiènics 

que s’han de complir en l’elaboració, manipulació i distribució dels aliments per tal d’actuar i 

preveure sobre les possibles alteracions que al llarg d’una cadena de producció pot presentar 

un aliment. 

Un disseny sanitari adient en qualsevol tipus de construcció, instal·lació o equip en contacte 

directa o indirecta amb els aliments és una condició prèvia per poder garantir la producció 

higiènica i per impedir les alteracions en els aliments. 

La raó d’aquest projecte és facilitar la recerca de les condicions de disseny dels elements que 

puguin afectar la inocuitat dels aliments, basant-nos en reglamentacions, normatives nacionals i 

internacionals i altres documents amb fonament tècnic.  

Les empreses alimentàries i de begudes constitueixen un dels sectors industrials més 
importants tant a Catalunya com a Espanya i per tant aquest projecte pot ser molt útil com a font 
d’informació en disseny sanitari dels elements més significatius.
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2. Glossari 

Als efectes d’aquest projecte s’ha considerat constructiu presentar un recull de definicions 

sobre conceptes o paraules que estan relacionats amb la indústria alimentària i que s’ha 

cregut interessant fer-ho constar per facilitar i ampliar l’entesa de la informació que es detalla 

en aquest treball. 

 

ANNEX A: Glossari: Conceptes i definicions 
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3. Prefaci 

3.1. Origen del projecte 

Des de mitjans del segle XX, la producció d’aliments ha desenvolupat un fort creixement de caràcter 
exponencial com a conseqüència de l’expansió econòmica, de la liberalització del comerç d’aliments, 
dels avanços de la ciència i de la tecnologia i de les millores del transport i les comunicacions. 
Paral·lelament, per tal d’elevar els nivells de nutrició i de qualitat de vida, incrementar la productivitat 
agrícola i millorar les condicions de la població rural es van crear diferents entitats i organismes que 
garantissin aquests objectius.  

Un d’aquests organismes que avui en dia podríem definir-lo com un dels pilars de la seguretat 

alimentària és la FAO (Food and Agriculture Organization) fundada al 1945. Aquest organisme forma part 

de la ONU (organització de les nacions unides) i consta actualment de 187 estats membres i d’una 

Organització Membre, la Comunitat Europea. 

La FAO recopila, analitza, interpreta i difon informació relacionada amb la nutrició, els aliments, 

l’agricultura, la silvicultura i la pesca. Funciona com a centre coordinador d’informació i proporciona als 

agricultors, als científics, als responsables de la planificació dels governs, als comerciants i a les 

organitzacions no governamentals la informació necessària per a prendre decisions racionals en matèria 

de planificació, inversions, comercialització, investigació i capacitació.  

Des del 1960 la FAO i la OMS complementen de manera molt significativa les activitats de la Comissió 

del Còdex Alimentarius, organisme pioner en desenvolupament de regles bàsiques en quant a 

manipulació higiènica, emmagatzematge, elaboració, distribució i preparació final de tots els aliments en 

tota la cadena alimentària. 

Per altra banda, la seguretat és responsabilitat de tots aquells qui intervenen en la cadena alimentària, 

des de la producció primària fins al consum final, i les persones responsables són els productors primaris 

(agricultors, pescadors, ramaders), el personal dels escorxadors, l’agroindústria, el transport, els 

distribuïdors majoristes i minoristes, etc. 

L’augment espectacular de la productivitat de la indústria dels aliments s’ha basat en emprar mètodes 

segurs que produeixin aliments estables que puguin emmagatzemar-se i ser transportats amb facilitat,  

que tinguin alhora unes qualitats organolèptiques adequades i que conservin les característiques dels 

aliments frescos originals. 
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Tanmateix, el diferent desenvolupament econòmico-tecnològic que existeix avui en dia en tot el món 

condiciona el sistema productiu d’aliments, per tant cal buscar criteris harmonitzadors equivalents entre 

tots els països, indiferentment del seu origen o nivell de desenvolupament econòmic, d’aquesta manera 

podrem garantir aliments innocus i nutritius a escala mundial alhora que evitarem el comerç fraudulent. 

En el sector industrial alimentari es fa evident la necessitat d’adquirir un disseny sanitari òptim en tots els 

seus àmbits, no només en l’equipament sinó també en el seu entorn més immediat com són les 

instal·lacions, estructures i obra civil del centre de producció, alhora que es fa imprescindible garantir el 

disseny sanitari en la resta de la cadena de producció. 

3.2. Motivació 

Cal basar la nostra producció no només en termes econòmics sinó també en aspectes de salut pública 

perquè la seguretat alimentària és un deure del qui produeix i un dret per al qui ho consumeix. La higiene 

ha de formar part de l’entramat productiu des dels inicis del disseny de l’edifici, de la instal·lació o de 

l’equip; corregir defectes higiènics a posteriori resulta molt més costós, fins i tot en la pràctica pot arribar 

a ser impossible. 

Les mesures higièniques han de ser harmòniques, és a dir no té gaire sentit contemplar exclusivament la 

higiene d’un determinat punt de la sala, ja que el que compta, a l’hora d’obtenir resultats, és el grau de 

seguretat higiènica de la totalitat de la instal·lació. Per tant cal establir i actuar sobre els punts crítics 

d’aquella instal·lació, edifici o equip per tal d’augmentar la seguretat generalitzada. 

3.3. Requeriments previs 

La selecció i aplicació de sistemes de garantia de la qualitat pot variar en funció del tamany o capacitat 

de la indústria, del tipus de producte que s’elabora o de les diverses etapes de la cadena de producció 

d’aliments. 

En l’actualitat més recent, qualsevol indústria que elabori o manipuli productes de grau alimentari haurà 

de complir amb la reglamentació 852/2004 CEE del parlament i del consell del 30 d’abril del 2004, que 

substitueix la Directiva 93/43 i que s’havia transposat a Espanya com a Reial Decret 2207/95.  
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En totes aquestes reglamentacions anteriorment citades es fa obligatori l’aplicació del sistema APPCC 

(anàlisis de perills i punts crítics de control) que és un mètode que permet identificar, controlar i preveure 

perills higiènics en les instal·lacions, equips o en l’entorn més immediat d’una planta de producció 

alimentària.  

Per poder aplicar el sistema APPCC cal que a priori existeixin uns prerequisits que permetin el correcta 

anàlisi dels perills i dels punts crítics de control. Aquestes condicions prèvies que calen tenir solventades 

a priori són les següents: 

- Disseny sanitari de l’entorn productiu 

- Traçabilitat en la producció 

- Educació en higiene al personal 

- Disposar d’un sistema de lluita contra les plagues 

- Garantir la neteja i la desinfecció 

- Garantir el manteniment correcta 

- Garantir les bones pràctiques d’higiene (BPH) 

- Garantir les bones pràctiques agrícoles (BPA) en la producció primària. 

-  Garantir les bones pràctiques de fabricació (BPF) 

Tots aquests prerequisists ens permetran preveure amb el temps suficient les necessitats higièniques en 

la producció d’aliments a escala industrial. El disseny sanitari, objecte d’anàlisi d’aquest projecte, 

constitueix un dels aspectes clau en l’aplicació del sistema APPCC, si els corresponents edificis, 

instal·lacions i equips no estan dissenyats higiènicament, per més esforços correctors que hi posem no 

serà possible obtenir productes de qualitat 
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4. Introducció 

4.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte pretén desenvolupar una eina de consulta que faciliti la recopilació de 
requisits sobre disseny sanitari que siguin aplicables a una indústria alimentària per a 
projectes de nova creació, o bé ampliacions d’instal·lacions o reparacions d’equips. És 
convenient pensar en la qüestió higiènica en el moment de dissenyar i no més tard perquè 
molts cops, atès l’elevat cost d’inversió que suposa la construcció d’un edifici o la implantació 
d’un equip o instal·lació, no és econòmicament corregible un defecte higiènic present en una 
planta de producció o en un magatzem. 

Per tal d’aconseguir que les consultes siguin fàcils i alhora ràpides d’extreure’n la informació, 
s’ha creat una base de dades en format Access amb requisits bàsicament de caràcter tècnic 
sobre disseny sanitari de la indústria alimentària alhora que també hi podem trobar 
informacions més generals a nivell de seguretat i mediambient degut al context global 
d’indústria en què ens trobem i per tant això implica complir amb normatives i 
reglamentacions no tant específiques i que s’apliquen en tot el sector industrial. 

4.2. Abast del projecte 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte és la producció a escala industrial i la seva distribució  
(s’inclouen els magatzems i indústries d’envasat) de productes de grau alimentari. 

S’exclou d’aquest projecte les construccions, instal·lacions i equips utilitzats en la producció 
primària. 

Els aspectes tècnics que s’han tingut en compte fan referència a la construcció de la planta, 
a les instal·lacions i equips més rellevants que es poden trobar presents en una indústria 
alimentària. Tanmateix, s’ha cregut necessari donar una pinzellada sobre requisits bàsics 
relacionats amb el personal i el transport per tal que el lector tingui una visió més global 
sobre la importància de la higiene en tota la cadena de producció. 
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5. Dades bàsiques de l’agricultura, la 
ramaderia i la pesca a Catalunya 

És interessant veure la importància de la indústria alimentària en el context industrial a Espanya i 
per extensió en la Unió Europea. 

5.1. Catalunya dins Espanya  

En la taula següent es poden veure les dades bàsiques de l’agroindústria espanyola i catalana en 
milions d’euros corrents de l’any 1997. Cal dir que la informació que hi ha originàriament estaven 
els valors en pessetes i s’ha fet el canvi a euros tenint en compte que 1 Euro són 166,386 
Pessetes. 

 Espanya (Esp) Catalunya (Cat) % Cat/Esp 

Vendes netes total 
indústria* 

272.690 71.702 26,30% 

Vendes netes indústria 
alimentació i begudes 

52.703 12.005 22,80% 

% indústria alimentació i 
begudes/total indústria 

19,30% 16,10% --- 

VAB (cf) total indústria * 92.981** 24.682 26,60% 

VAB (cf) indústria 
alimentació i begudes 

12.208** 2.795 22,90% 

% indústria alimentació i 
begudes/total indústria 

13,10% 11,30% --- 

Nombre d'ocupats total 
indústria* 

14.598 3.743 25,60% 

Nombre ocupats indústria 
alimentació i begudes 

2.171 446 20,50% 

% indústria alimentació i 
begudes/total indústria 

14,90% 11,90% --- 

Taula 5.1.Dades bàsiques de l’agroindústria catalana a Espanya 
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* No inclou construcció  

** No deduïts l'IAE, ni altres impostos 

VAB: Valor Afegit Brut 

Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya, any 1997 [http://gencat.net, 15 de 
febrer 2004] 

A Catalunya hi ha una llarga tradició industrial dedicada al sector de l’alimentació i les begudes, 
que ha anat evolucionant al llarg dels temps i que ha pogut sobreviure als canvis econòmics i 
socials d’aquests últims anys. És evident la importància del sector alimentari català en el conjunt 
de l’Estat Espanyol, en les dades extretes de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya de 
l’any 1997, citada anteriorment en la Taula 5.1, s’observa com un 22,80 % de la indústria 
d’aliments i begudes espanyola està a Catalunya. 

Per seguir creixent cal no estancar-se, ser més competitius a nivell europeu, ja que és el nostre 
mercat més immediat. Això només es pot fer oferint al consumidor productes de qualitat, garantint 
la inocuitat i la nutrició dels nostres productes, a través d’una indústria basada en el disseny 
sanitari des dels incís en que es produeix. 

5.2. Catalunya dins Europa 

 

 
Superfície total 

Km2 
Població (1.000 

hab) 
Superfície Agrària Útil 

(1.000 ha) 
 Explotacions Agràries 

(1.000 explot.) 
SAU/Explot. 

(ha) 

Catalunya 32.079 6.090* 1.140 69 16,50 

UE 15 3.236.180 371.575 134.261 6.989 19,21 

% Cat/UE 0,99 1,64 0,85 0,99  

Taula 5.2 Dades bàsiques de l’agroindústria catalana a Europa 

Cat: Catalunya 

EU: Europa 

SAU = Superfície Agrària Útil 

Font: Eurostat, Comissió de les CE, D.G. Agricultura i Institut d'Estadística de Catalunya 
* Padró municipal d'habitants 1996. [http://gencat.net, 15 de febrer 2004] 
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Catalunya tot i tenir poc terreny per a desenvolupar l’agricultura, presenta una forta explotació 
agrària de les terres, si ho comparem amb la Unió Europea, estem per un similar. A Catalunya la 
proporció entre la superfície agrària útil i les explotacions agràries és del 16,50%, proper al 
19,21% que hi ha en tota la UE. Aquest fet constata la importància del món agrícola a les nostres 
terres, font de matèria primera per a les nostres indústries.

 





Disseny sanitari en la indústria alimentària  Pàg. 19 

 



Pág. 20  Memoria 

 

 



Disseny sanitari en la indústria alimentària  Pàg. 21 

6. Legislació 

6.1. Legislació Espanyola 

Evolució de la legislació a Espanya: 

- Legislació anterior al 1967. La reglamentació alimentària que existia feia referència a 

temes molt generals i només anomenava aliments i ingredients molt concrets, d’aquesta 

època en podem destacar l’ús de llistes negatives en el que s’hi descrivien els productes 

alimentaris no autoritzats. 

- Al 1967 s’aprova per reial decret el Codigo Alimentario Español (CAE) que consta dels 

següents apartats: 

 Principis Generals. 

 Material, tractaments i personal. 

 Aliments i begudes. 

 Additius i impureses. 

 Productes relacionats amb aliments. 

 Mètodes analítics 

- Legislació posterior al CAE i anterior a la integració a la UE. 

 Creació de reglaments tècnics sanitaris (RTS) 

 Creació del Registro General Sanitario de los Alimentos en el que es 

registren les indústries i establiments de productes alimentaris, de 

substàncies que estan en contacte amb els productes, de detergents, 

desinfectants, plaguisides i de components i materials d’envàs i 

embalatge. També destacar en aquest any un reglament tècnic sanitari 

molt important com és el dels additius. 
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- Al 1992 apareix la norma Etiquetado propiedades nutritivas de los alimentos en el que es 

fa obligatori etiquetar els productes amb propietats nutritives i s’especifiquen els 

paràmetres que cal fer aparèixer en l’etiqueta.  

- Al 1995 es transposa la Directiva 93/43 del Consell sobre higiene dels aliments (Real 

Decret 2207/95 sobre higiene dels aliments). Actualment derogada. 

- En el 1998 s’aprova el Reglamento de envases y residuos de envases en el que s’aprova 

la llista autoritzada de monòmers i altres substàncies de partida per poder fabricar 

materials i objectes de plàstic que hagin d’estar en contacte amb els aliments 

- Al 1999 apareix la norma Etiquetado, presentacion y seguridad de los alimentos. 

- Al 2000 apareix la norma relativa als manipuladors d’aliments i que fa referència a la 

formació a nivell d’higiene y seguretat alimentària del personal que treballa en el sector. 

- Al 2001 es desenvolupa el Registro de Industrias Agrarias y Alimentàrias 

6.2. Legislació Europea 

La legislació Europea contempla tres tipus d’estructures legislatives: 

- Reglaments. Són d’obligat compliment per a tots els membres de la Unió Europea en la 

totalitat del seu contingut, sense necessitat d’una transposició al marc legislatiu de 

cadascun dels països. 

- Directives. Són legislacions marc que obliguen a complir els objectius que s’estableixen 

en cadascuna però els estats membres mitjançant un procés de transposició poden 

adaptar els detalls a les seves característiques nacionals i fer-les aparèixer en el seu diari 

oficial, que en el cas d’Espanya és el BOE (Boletín Oficial del Estado). 

- Decisions. És una legislació que apareix en casos específics i que els estats membres 

han d’adoptar en els períodes en que s’estableix la Desició. 
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En l’actualitat, la UE ha ultimat els tràmits per a dotar-se d’un nou marc jurídic-legal en higiene 

alimentària motivat per l’increment de les exigències de seguretat alimentària, especialment 

necessàries després de la recent incorporació dels 10 nous membres a la comunitat. 

  

6.2.1. Directiva 93/43 (derogada) 

Des del 30 d’abril del 2004 aquesta directiva s’ha derogat en virtut de l’aparició de la nova 

reglamentació europea amb registre 852/2004 CE del parlament i del consell sobre Normas de 

higiene realtivas a los alimentos que a Espanya encara està pendent de transcriure’s i que es 

preveu que entrarà en vigor el 1 de gener del 2006. Aquesta nova reglamentació implica que tots 

els països membres disposaran d’una mateixa reglamentació ans al contrari a l’anterior directiva. 

Aquesta directiva i ara reglament estableix que totes les empreses alimentaries estan obligades a 

desenvolupar i mantenir operatiu el sistema APPCC pels productes que elaborin, preparin o 

distribueixin. També estableix les normes de práctiques correctes d’higiene (Guies de Pràctiques 

Correctes d’Higiene o GPCH) i de pràctiques correctes de fabricació (BPF) que s’han de mantenir 

en l’elaboració dels aliments. 

 

6.2.2. BPF 

Les BPF o bones pràctiques de fabricació pretenen establir models de producció òptims i 

harmonitzats que puguin garantir la qualitat dels seus productes. El contingut de les BPF és el 

següent: 

- Requisits generals dels locals. 

- Requisits específics dels locals de tractament o transformació d’aliments. 

- Requisits dels locals de venta ambulant. 

- Transport de productes alimenticis. 

- Requisits de les instal·lacions i equips. 

- Tractament dels productes de desfeta durant el procés de fabricació. 
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- Característiques de l’aigua, gel i vapor. 

- Higiene del personal. 

- Disposicions per al control de riscos de matèries primeres, ingredients, productes 

intermitjos i productes acabats. 

- Formació del personal. 

 

6.2.3. Sistema APPCC 

Els principis bàsics del sistema APPCC segons les recomanacions del Comitè del Còdex són: 

- Identificar riscos específics presents o futuribles en tant que n’hi ha que poden donar-

se lloc a llarg termini. 

- Determinar els punts del procés que s’han de controlar per a eliminar o reduir, d’això 

se’n denomina PCC (punts crítics de control). 

- Establir el valor crític del paràmetre que garantitzi la seguretat de que el PCC està 

controlat. 

- Establir un programa adequat per als sistemes de vigilància. 

- Establir les mesures correctores adequades a adoptar quan es sobrepassi el límit 

crític. 

- Establir procediments de verificació per a controlar que el sistema funciona 

correctament. 

- Documentar tots els procediments i registres. 

 

6.2.4. Llibre Blanc. Autoritat alimentària europea 

A finals dels anys noranta principis del dos mil, com a conseqüència d’una sèrie de crisis relatives 

a l’alimentació humana i animal, destacarem la malaltia de les vaques boges (EEB o encelopatia 
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espongiforme bovina) o el problema de les dioxines, van posar de manifest moltes mancances 

pel que fa a la concepció i aplicació de la normativa alimentària en la Unió Europea. 

Al 12 de gener del 2000 s’adopta el Llibre Blanc de la seguretat alimentària amb l’objectiu de 

desenvolupar un marc legislatiu que garantitzés un elevat grau de seguretat alimentària i 

protecció de la salut dels consumidors. L’aplicació de la llei arriba a tots els sectors 

agroalimentaris i de producció tan si fabriquen dins com si s’importen de fora de la UE. 

La gestió de la seguretat alimentària exigeix una acció legislativa i en conseqüència, decisions 
polítiques basades no només en elements científics sinó també en una valoració més amplia dels 
desitjos i les necessitats de la societat. La transferència d’aquestes tasques de legislació i control 
a l’Organisme alimentari implicaria una dilució injustificada de la responsabilitat democràtica, per 
tant la funció de gestió dels riscos s’exercirà per institucions europees, és per això que es crea 
l’Autoritat Alimentària europea. 

L’objectiu serà: 

- Crear un conjunt coherent i transparent de normes relacionades amb la seguretat 
alimentària. 

- La legislació cobrirà totes les etapes de producció d’aliments. 

- Es crearà un marc comunitari, establint: criteris operacionals, criteris de control i 
cooperació administrativa. 

- Serà independent dels interessos polítics i industrials tot i que el seu treball estarà en 
concordança amb els criteris definits per les autoritats nacionals competents. 
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7. Normes internacionals 

Els sistemes de producció, elaboració i comercialització dels aliments són complexes, en molts 
països en desenvolupament són també molt fragmentaris i depenen d’un gran número de petits 
productors. Aquest fet incrementa el risc d’exposició dels aliments a entorns poc higiènics, a la 
contaminació i a l’adulteració, la normativa internacional pretén establir pautes de producció 
comunes per tal de garantir la inocuitat. 

Destacarem tres tipologies de normatives: 

- Normes ISO (international standard organization). 

- Normes EN (european norms). 

- Normes UNE (norma espanyola). 

7.1.1. Normes ISO 9000 

Les normes ISO de la sèrie 9000 són normes sobre organització dels sistemes de gestió de 
qualitat de les empreses. Tot i que aquestes no són d’aplicació obligatòria, és evident que avui en 
dia es fa imprescindible el fet de tenir-ho perquè garanteixen de cara al consumidor o comprador 
més immediat una sèrie de criteris de treball estandarditzats. 

Per més informació : http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage 

7.1.2. Còdex Alimentarius Mundi 

El Còdex Alimentarius que en llatí significa codi o llei dels aliments és un organisme 
intergobernamental que coordina les normes alimentàries internacionals reconegudes, 
presentades de manera harmonitzada que contenen també disposicions de caràcter consultiu, en 
forma de codis de pràctiques, directrius i altres mesures recomanades. 

Els principis generals del Còdex sobre higiene dels aliments són: 

- Identificar els principis essencials de la higiene dels aliments aplicables a tota la cadena 
alimentària (des de la producció primària fins al consumidor final) per tal d’obtenir que els 
aliments siguin innocus i aptes per al consum humà. 

- Indiquen com fomentar l’aplicació d’aquests principis. 

- Recomanen l’aplicació de criteris basats en el sistema de APPCC per a elevar el nivell 
d’inocuitat alimentària. 

 

http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage
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- Faciliten l’orientació per a codis específics que puguin necessitar-se per als diferents 
sectors de la cadena alimentària, els processos o els productes bàsics, com objecte 
d’ampliar els requisits d’higiene específics per a aquests sectors. 

És especialment interessant per a aquest projecte els codis de pràctiques recomanats que el 
Còdex ha elaborat, tot i que no són d’obligat compliment ajuden a establir les bases d’una bona 
pràctica higiènica en processos molt determinats com per exemple: 

- Codi internacional recomanat de pràctiques, principis generals d’higiene dels aliments 
CAC/RCP 1-1969 Rev 3 (1997), emmenat 1999 

- Codi internacional recomanat de pràctiques per a l’elaboració i manipulació d’aliments 
congelats ràpidament CAC/RCP 8-1976  

- Codi de Pràctiques per al peix fresc CAC/RCP 9-1976 

- Codi Internacional recomanat de pràctiques d’higiene per a la llet en pols CAC/RCP 31-
1983 

- Codi de Pràctiques d’higiene per als aliments envasats refrigerats de llarga duració en un 
magatzem CAC/RCP 46-1999 

- Codi internacional recomanat de pràctiques per a l’elaboració i manipulació d’aliments 
congelats ràpidament CAC/RCP 47-2001 
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8. Alteració dels aliments 

Un aliment està alterat si les seves propietats sensorials, el contingut de microorganismes 

perjudicials o el contingut de substàncies alienes a la seva composició normal el fan inadequat 

pel consum. 

Un aliment pot arribar a estar alterat com a resultat de les circumstàncies següents: 

8.1. Contaminació 

Entenem per contaminant qualsevol agent biològic o químic, matèria estranya o altres 

substàncies no afegides intencionalment als aliments que poden comprometre la inocuitat o 

aptitud d’aquests. 

Les classes i vies de contaminació més comunes són: 

• Element Humà. Figura en primera línia d’una valoració higiènica. El simple fet de 

manipular aliments amb les mans o respirar pot comportar un elevat risc de contaminació 

microbiana durant l’elaboració dels productes. És per això que la higiene del personal 

tècnic i operari de les instal·lacions, així com de la seva indumentària poden ser decisius 

de cara a una producció eficient en aquest sentit. Actualment la majoria de les indústries 

del sector alimentari i de begudes a nivell europeu exigeixen als seus manipuladors en tot 

moment la màxima pulcritud en la seva neteja personal i subministren roba i complements 

d’ús exclusiu per a la feina. És la manera més sensata de reduir al màxim els riscos que 

poden comportar la transmissió de patògens. 

• Fauna. Els principals transmissors de patògens a nivell de fauna són els insectes, els 

rosegadors i els ocells. Per una banda, els insectes poden ser portadors d’enfermetats 

transmissibles a l’home, per una altra banda, els rosegadors com que solen estar en llocs 

bruts poden portar enfermetats com la febre tifoidea, icterícia infecciosa, triquinosis, i 

pesta bubònica, finalment els ocells poden ser portadors de pneumònia vírica, 

infestacions per fongs, protozous i salmonelosis. 
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• Aigua. És l’hàbitat per excel·lència dels microorganismes. Per aquest motiu la higiene 

alimentària exigeix, com requisit previ i fonamental, el tractament de l’aigua per tal 

d’eliminar microorganismes nocius que poguessin desenvolupar-s’hi. 

• Aire i pols. Rarament la contaminació apareix per aquestes vies tot i que no cal 

descartar-ho. 

• Matèries primeres. És evident que si en origen el producte ja està alterat, els possibles 

tractaments a posteriori no ho solucionaran. La matèria orgànica un cop alterada no té 

manera de regenerar-se. 

• Utensilis i equips. El material en si no presenta problemes si té la composició adient, la 

flora microbiana apareix pels residus d’aliments o de brutícia que poden existir en 

aquests.  

8.2. Multiplicació de microorganismes perjudicials 

Els aliments i per extensió tota la matèria orgànica poden ser el medi més comú de creixement de 
microorganismes, tot i que calen principalment unes condicions ambientals de temperatura, 
humitat, presència d’oxigen, acidesa i temps determinades per a que s’hi desenvolupi el cultiu de 
patògens.  

Quan el procediment de conservació dels aliments consisteix en inhibir el creixement dels 
microorganismes com per exemple en la refrigeració, la congelació o la deshidratació i les 
condicions efectives no impedeixen la proliferació (per exemple, temperatura no prou baixa, 
activitat de l’aigua massa alta) es pot donar aquesta multiplicació. 

8.3. Eliminació insuficient 

La neteja ineficient dels equips, instal·lacions o fins i tot de la pròpia matèria primera poden alterar 
seriosament la higiene de tota la cadena de producció. Fonamentalment la neteja pretén eliminar 
les matèries més objectables com poden ser la terra, residus alimentaris, brutícia, greixos ... Si és 
insuficient, el creixement dels gèrmens prolifera indubtablement. 
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8.4. Destrucció insuficient de microorganismes 

Quant els procediments de conservació dels aliments consisteixen en destruir els 
microorganismes i impedir el seu accés posterior, si aquests tractaments no es fan 
adequadament, el producte pot patir alteracions a nivell nutricional, organolèptic o bé pel que fa a 
l’inocuitat degut a la multiplicació posterior dels microorganismes que no s’han destruit. 
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9. Condicions del disseny sanitari per evitar 
l’alteració dels aliments 

El disseny sanitari ha de garantir en tot moment que es poden mantenir controlades de manera 
eficaç les circumstàncies que poden donar lloc a l’alteració dels aliments. 

9.1. Evitar les possibilitats de contaminació 

Tal com s’ha comentat en l’apartat 8.1, existeixen 6 vies principals de contaminació, si actuem 
sobre aquests focus i impedim que apareixin podrem controlar la producció d’una manera més 
higiènica. 

9.2. Evitar multiplicació de microorganismes 
perjudicials 

Per evitar el desenvolupament microbià de patògens cal que els equips i les instal·lacions, 

sobretot aquelles que estan en contacte amb els productes alimenticis, estiguin dissenyats de tal 

manera que la matèria no quedi retinguda en la seva estructura. 

Cal fonamentar el disseny industrial alimentari en desenvolupar equipaments i instal·lacions el 

més higièniques possibles, basant-nos en dos principis molt bàsics i conceptualment senzills com 

són dotar de superfícies el més llises possibles i evitar tenir racons on es pugui acumular o 

originar un focus de contaminació. 

Alhora cal que els equips i instrumentació que tinguin per objecte controlar les condicions 

ambientals de producció com poden ser la temperatura, l’acidesa, la humitat, etc disposin dels 

mecanismes de control necessaris que permetin garantir l’entorn adient per tal d’evitar el 

creixement dels microorganismes. 

9.3. Facilitar l’eliminació efectiva dels contaminants 

La neteja dels equips ha ser el més eficient possible dintre de les possibilitats tecnològiques de 
que es disposin en aquell moment. Quan les condicions ho permetin, es recomana que els equips 
i les instal·lacions siguin autonetejants o CIP (clean in place), perquè són més eficients, més 
estanques i per tant més segures i més econòmiques perquè disposen de menys mà d’obra. 
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És important evitar contaminacions creuades entre els circuits de neteja de conduccions i aparells 
en contacte amb aliments dels que no ho estan, per això es recomana sistemes de neteja 
independents. 

Un cicle de neteja i desinfecció tradicional podria definir-se en les següents fases: 

- Eliminació de residus i restes de productes. 

- Preesbandit. 

- Aplicació del detergent. 

- Esbandit amb aigua neta. 

- Desinfecció. 

- Esbandit final amb aigua potable 

9.4. Facilitar la destrucció efectiva de microorganismes 

Controlant bàsicament les variables de temperatura, humitat i temps podrem garantir la inhibició 
del creixement de microorganismes. 

Tradicionalment la inhibició es pot dur a terme mitjançant calor, fred o deshidratació en un 
període de temps determinat. 
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10. Objectiu de la base de dades 

 

En les primeres fases d’un projecte industrial, la recopilació d’informació suposa una tasca 
laboriosa i normalment de moltes hores de treball per part de l’industrial que molts cops podrien 
reduir-se si els requisits del disseny fossin fàcils de trobar i presentar als proveïdors o 
contractistes que ens subministraran els seus productes. En la indústria alimentària com en 
moltes d’altres existeixen condicions de disseny sanitari generalitzades i que en aquest projecte 
s’han intentat recopilar en una base de dades amb requisits comuns aplicables a diferents àmbits 
de la producció i la distribució d’aliments. 

Tenint en compte que poden existir condicions específiques en funció del tipus de projecte que 
s’estigui duent a terme, la base de dades també s’ha desenvolupat per tal que admeti la 
introducció d’informació addicional.  

L’estructura bàsica de la base de dades es recolza en tres conceptes definits a continuació: 

... 

Requisit 

... 

... 

Element 

ÀMBIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT El concepte d'àmbit s'interpretarà com una manera d'englobar conceptes referits als 
elements higiènics que pot presentar una indústria alimentària amb una mateixa tipologia o 
característiques identificatives comuns.  
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Els àmbits que s’han considerat en aquest projecte són els següents: 

 Àrees de serveis pel personal 

 Equips: Zona no producte 

 Equips: Zona producte 

 Estructures 

 Exteriors 

 Instal·lacions 

 Obra civil 

 Transport 

 

La motivació de definir uns àmbits o uns altres és per tal de poder fer recerques per tipus 
d’element, és veritat que podrien haver d’altres àmbits, o bé es podrien els elements agrupar de 
manera diferent, en aquest cas he cregut correcta definir els àmbits citats abans, però és possible 
canviar l’estructura en funció de les necessitats del projectista o de l’interès en destacar o 
particularitzar una informació més que una altra. 

La formació i la pràctica de determinats hàbits higiènics per part del personal que treballa en una 
planta de producció alimentària serà un punt fonamental per a reduir al màxim la probabilitat que 
es produeixin contaminacions en els aliments. Per aquest motiu, un àmbit que s’ha cregut 
necessari definir i desenvolupar, tot i que no és directament de disseny sanitari, és l’àmbit “Àrees 
de servei pel personal”. 

Per tal de poder parlar de requisits de disseny dels equips s’ha cregut interessant diferenciar els 
que són o fan referència a les parts de l’equip que estan en contacte amb el producte alimentari o 
bé les que formen part de la resta de l’equip i que tenen condicions de disseny diferents. Els 
àmbits definits per a aquests casos són els d’”equip zona producte” i “equip zona no producte”. 

L’àmbit “estructures” fa referència a les escales i a les estructures de tancament que poden 
trobar-se en una nau o edifici com són les portes i les finestres. Entenem que són vies d’accés i 
de comunicació directa entre les diferents àrees d’una fàbrica i que calen tenir clars els conceptes 
de disseny higiènic d’aquestes estructures per impedir traslladar contaminants d’unes zones a 
unes altres i en especial és important conèixer com evitar el flux de contaminants cap allà on hi 
pugui haver més probabilitats d’exposar els aliments a contagis o a alteracions. 

El concepte “exteriors” entès com a àmbit fa referència a tots els requisits higiènics que l’entorn 
de fora la nau de producció han de complir per garantir introduir contaminants externs a dins de la 
nau de producció. És important també considerar les comunicacions de la planta amb l’exterior 
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com a un àmbit més a tenir en compte alhora de localitzar una planta industrial en una zona o en 
una altra, la presència de possibles focus de contaminacions o plagues poden alterar la producció 
malgrat que la planta en si disposi de les més elevades exigències sanitàries en quant a 
producció. 

Les “instal·lacions” entès com a àmbit en aquest treball és un compendi de necessitats 
higièniques de diferent tipologia que una planta de grau alimentari en general ha de complir, 
inclou els elements que fan referència a serveis generals, tuberies, valvuleries, il·luminació i 
ventilació. Aquest àmbit podria subdividir-se en d’altres perfectament però s’ha considerat 
interessant simplificar-ho en un de sol per facilitar les consultes. 

Les característiques de les edificacions han d’estar supeditades a les necessitats del procés, per 
aquest motiu l’àmbit “obra civil” ens ha permès contemplar tots aquests requisits higiènics que fan 
referència a la construcció d’una nau o planta de producció com poden ser els paviments, les 
cobertes o les parets. 

Per últim, tenint present la importància de disposar d’un servei de distribució que complementi i 
garanteixi la continuïtat de l’aliment amb les condicions higièniques òptimes i sense alteracions 
s’ha considerat important definir l’àmbit “ transport”. 

Element: Constituent principal dels àmbits en que pot presentar-se un punt crític de control 

higiènic i per tant ser un punt o perill d'alteració dels productes alimentaris. 

Requisit: Condició necessària o exigida per tal que els elements de control higiènic garanteixin la 

no alteració dels productes durant o posteriorment a l'elaboració o manipulació d'aquests. 

 

És important remarcar que els requisits higiènics que es defineixen en el projecte són genèrics i 

de mínims, és evident que existiran especificacions més concretes en funció de cada projecte, en 

conseqüència, aquest PFC està obert a que es pugui ampliar en funció de les necessitats de 

l’usuari. 
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En els annexes següents hi podrem trobar:  

ANNEX B: Llistat dels àmbits (general) 

ANNEX C: Llistat dels elements per àmbits (general) 

ANNEX D: Requisits per element i per àmbit (general) 

La recerca dels requisits s’ha elaborat tenint en compte les quatre condicions bàsiques per 

impedir l’alteració dels aliments que són: evitar les possibilitats de contaminació, evitar la 

multiplicació de microorganismes perjudicials, facilitar l’eliminació efectiva de contaminants i 

facilitar la destrucció efectiva de microorganismes. 

El plantejament lògic de la recopilació d’informació per part del projectista seria el següent: 

 

Presentar en forma d’especificació, els requisits d’aquest 
projecte als proveedors, contractistes  

Definir els requisists per cada element 

Escollir els elements en cada àmbit 

Determinar els àmbits de disseny 

Obrir el projecte en la base de dades 

Definició del projecte 
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En l’ANNEX E es poden veure dues especificacions de projectes que podrien ser molt reals i 

que són els següents: 

 Nova compra d'una bomba per a sucs de fruita 

 Nova nau per a producció 

 

Aquests exemples permetran acabar de definir el perquè de la realització d’aquest projecte i 

la utilitat d’haver desenvolupat una base de dades d’aquestes característiques 
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11. Conclusions 

 

Les alteracions dels aliments poden provocar intoxicacions o infeccions amb efectes molt 

greus en la salut pública alhora que són la causa de greus perjudicis econòmics i d’imatge en 

les indústries alimentàries.  

Es coneixen molt bé les causes d’aquestes alteracions i poden estar relacionades amb 

circumstàncies desfavorables com són: la contaminació en inici de l’aliment, la multiplicació 

de gèrmens al llarg de la seva cadena d’elaboracióo bé la contaminació afegida, durant 

l’elaboració o distribució. 

L’objectiu és trobar un balanç positiu entre les accions preventives, l’eliminació i/o destrucció 

en front de les alteracions. Si en el balanç entre aquesta contaminació final i la situació 

d’immunologia i de fisiologia del consumidor pesa més la contaminació, el consumidor 

resultarà infectat o intoxicat.  

El conjunt de requisits que tenen que complir-se per aconseguir aquesta eficàcia en la 

prevenció de la contaminació final dels aliments és el que es coneix com disseny sanitari 

En la pràctica el conjunt dels requisits de disseny sanitari aplicables a una instal·lació 

determinada no són de domini comú entre els professionals de la construcció, tant si és 

d’edificis com de maquinaria, a menys que siguin professionals o empreses que hagin tingut 

experiències anteriors com a contractistes o constructors per empreses alimentàries que al 

seu torn estiguin prou sensibilitzades sobre la temàtica del disseny sanitari. 

Per aquest motiu s’ha considerat que pot ser útil desenvolupar una eina que pugui ajudar a 

recollir i difondre els requisits d’aquest tipus aplicables a la construcció, a la modificació i fins 

i tot a les reparacions de certa importància que s’hagin de fer en plantes, instal·lacions o 

equips que ja existeixen. 
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