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ANNEX E. Aplicació de la base de dades 

En aquest annex es pot veure l’aplicació directa de la utilització de la base de dades. 

 
Exemple 1: Nova compra d'una bomba per a sucs de fruita 

La Sucosa Extrafina, S.L.  

Requisits aplicables als equips i instal·lacions noves 
Tots els equips i les instal·lacions que es comprin per emprar-los en La Sucosa, S.L. han de complir els requisits de la 
llista següent.  

En cas de dubte o dificultat en el compliment, el contractista s'ha de posar en contacte amb el Servei de Disseny per 
aclarir els  

possibles dubtes i solventar les possibles dificultats 

 

Projecte Data projecte: 25/10/2003 
Nova compra d'una bomba per a sucs de fruita 

 Equips: Zona no producte 
 1-Principis generals 
 Els equips i els seus components de nova compra hauran de tenir el Marcat "CE". [32] Directiva  

 98/37/CE 

 L'equip haurà de ser desmontable, la posició de les peces haurà d'estar ben definida i la seva fixació  

 haurà de ser tal que sigui impossible colocar-ho en una posició incorrecta Per millorar la 
inspecció i la neteja 

 L'equip haurà de ser instal·lat de tal manera que permeti un manteniment i una neteja adequada de  

 l'entorn 

 Minimitzar les zones de difícil accés als equips per facilitar el manteniment i la neteja 
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 Equips: Zona no producte 
 1-Principis generals 
 

 En cas que convingui no deixar cap espai lliure entre un dels costats d'un equip i alguna de les parts  

 fixes del voltant, cal que la unió entre ambdós sigui completa 

 Les parts dels equips que no estiguin en contacte amb l'aliment es dissenyaran per protegir aquest de 

  la contaminació exterior, evitant acumulació de brutícia i facilitant la neteja 

 Els equips i els seus components de nova compra hauran de presentar la declaració "CE" de  

 conformitat del fabricant. [32] Directiva 98/37/CE 

 En cas de substitució d'una màquina que forma part d'un conjunt complexe, l'usuari haurà de garantir  

 que el nivell de seguretat del conjunt modificat no disminueixi en relació amb el nivell de l'origen.  

 [32] Directiva 98/37/CE 

 El fabricant de la màquina haurà de tenir en compte l'ús raonable previsible dels equips de protecció  

 individual (EPI's) durant la utilització normal del material. [32] Directiva 98/37/CE 

 Els òrgans d'accionament  estaran clarament visibles, per tal que sigui fàcil maniobrar amb seguretat, 

  en general col·locats fora de zones de perill, protegits quan sigui necessari, etc. [32] Directiva 
98/37/CE 

 Es recomana seguir una tipologia de colors per fer referència a accions de la màquina. [32] Directiva 
98/37/CE 

 Les unions hauran d'estar dissenyades de forma que es redueixin al màxim els canvis de secció  

 entre les dues superfícies en contacte impedint zones d'acumulació de pols i brutície 

 L'equip haurà de disposar de punts d'extracció de gasos/vapor/aire localitzats en els equips 

 Bombes 
 Dotar d'un sistema de filtració en l'aspiració per evitar malmetre la bomba en cas de que el fluid porti  

 sòlids de tamany considerable 

 En la impulsió hi haurà una vàlvula de control que reguli el pas de fluid en funció de la demanda de la  

 bomba 

 El disseny haurà de ser sòlid per tal d'assegurar una màxima fixació de l'eix i evitar falles prematures 

  de la bomba degudes a sobrepressió entre d'altres coses 

 Per mantenir constants les temperatures durant el transport dels productes alimentaris de procés  

 s'hauran de recòrrer als calorifugats de les línees d'impulsió i aspiració de la bomba 
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 Bombes 
 

 El disseny de la bomba serà modular per tal que permeti un fàcil i ràpid intercanvi de les parts  

 disponibles en estoc en cas de ruptura 

 Els conductes d'aspiració/impulsió hauran de ser seccionables per tal de facilitar les operacions de  

 manteniment i reparació 

 L'eix, els rodaments i engranatges estaran totalment inmersos en un bany d'oli per minimitzar el  

 desgast 

 

 La bomba disposarà d'elements de seguretat que parin la instal·lació en cas de treballar en sec 

 

 Motors 
 Cal adequar el seu exterior tant en el disseny com en els materials, als pocessos generals de neteja  

 utilitzats en la zona 

 Si tenen dispositius de lubricació, s'haurà d'evitar les fugues de lubricant, o assegurar-se que el  

 lubricant que surti sigui immediatament visible i controlable amb seguretat 

 Els materials de construcció hauran de ser  inerts, en aquest cas, inerts als productes de neteja o  

 desinfecció 

 S'haurà de disposar d'espai suficient entre el cos del motor i el seu suport per a facilitar la neteja o bé 

  estar empotrat al terra per a evitar la presencia de productes en aquesta zona 

 

 Hauran de ser fàcils de netejar 

 

 Els motors hauran d'estar lliures de cavitats per on es pugui acumular qualsevol producte 
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 Equips: Zona producte 
 1-Principis generals 
 Els òrgans d'accionament no hauran d'estar a sobre de productes destapats 

 Els líquids procedents dels aliments, així com els líquids de neteja i/o desinfecció seran evacuats de  

 l'equip a través de canalitzacions independents al circuit general per on circula el producte a elaborar 

 Dissenyar els equips i les conduccions per tal d'impedir les zones mortes on es pugui acumular  

 producte 

 Dissenyar els equips per tal de garantir  la neteja i desinfecció eficient de les zones de possible  

 contacte amb el producte alimentari 

 

 Acabats de superficie 
 La rugositat de la superfície del material haurà de ser l'adequada al procés que es duu a terme i a les  

 necessitats del sistema de neteja implementat. En general es pot afirmar que com més petita sigui la  

 rugositat, més petita serà l'adherència del producte en la superfície i més fàcil la seva neteja. 

 Les unions entre diferents superfícies hauran de ser el més arrodonides possibles per tal d'evitar  

 acumulacions del propi producte alimentici 

 Totes les superfícies en contacte directa amb l'aliment hauran de ser llises, polides i no poroses.  

 [32] Directiva 98/37/CE. 

 

 Bombes 
 Les bombes hauran d'estar dissenyades de manera que en netejes CIP (cleaning in place) es pugui  

 assegurar que totes les superfícies han estat exposades al producte 

 Sempre que la neteja no es faci per CIP (cleaning in place) s'ha de tenir accés a totes les superfícies  

 internes que estiguin en contacte amb l'aliment amb el mínim d'instrumentació 

 El rótor de la bomba estarà fabricat en AISI 316 recobert de crom dur amb superfície reforçada  

 antidesgast o bé en AISI 316 sense recobriment de crom 

 Els materials autoritzats en els estàtors de grau alimentici seran els següents: cautxú nitril sintètic,  

 cautxú natural, EPDM, fluoroelastòmers o d'altres materials amb propietats higièniques similars 
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 Bombes 
 Les parts humides del cos de la bomba hauran de ser d'acer inoxidable 

 

 Les tolves d'alimentació seran d'acer inoxidable 

 

 En casos on sigui evident els efectes de l'erosió, la corrosió i el desgast per part del producte a  

 elaborar, es dissenyarà l'equip amb un espessor extra que garanteixi l'estanqueitat i les propietats de  

 disseny de la bomba 

 Les bombes hauran de ser autobuidants per tal d'evacuar els productes residuals, de neteja i de  

 desinfecció. 

 Es disposarà com a mínim d'una purga en la línea d'aspiració el més propera a la bomba, seccionable  

 i amb un diàmetre nominal com a mínim de 15 mm 

 Disseny de les superficies 
 Totes les superfícies en contacte amb l'aliment hauran de facilitar la inspecció o bé demostrar que els 

  procediments rutinaris de neteja eliminen la possibilitat de contaminació. [32] Directiva 98/37/CE 

 Les superfícies en contacte amb els aliments hauran de ser  inertes per tal d'evitar qualsevol  

 intercanvi de matèria durant les condicions d'utilització.[32] Directiva 98/37/CE 

 

 Totes les superfícies internes en contacte amb els aliments hauran d'estar disposades de tal forma  

 que l'equip es pugui autobuidar o autodrenar. [32] Directiva 98/37/CE 
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 Materials 
 Les gomes i plàstics es podran utilitzar en juntes sempre que siguin prou resistents al producte, als  

 canvis de  temperatures i als agents de neteja i desinfecció 

 Els materials hauran de ser resistents a la corrosió en situacions prolongades i condicions normals  

 d'ús 

 Hauran de ser resistents a l'abrassió 

 

 Hauran de ser inerts als aliments i als productes de neteja 

 

 Hauran de ser resistents a canvis d'humitat que puguin haver en condicions normals de treball 

 

 Els materials hauran de mantenir les seves propietats en situacions extremes de temperatura en  

 condions normals de treball hauran de ser de fàcil manteniment 

Hauran de ser resistents als impactes. El material intern de les parts de l'equip en contacte directa amb 
els productes alimenticis haurà de ser d'acer inoxidable austenític, mínim el de la serie 300 
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Exemple 2: Nova nau per a producció 

La Sucosa Extrafina, S.L.  

Requisits aplicables als equips i instal·lacions noves 
Tots els equips i les instal·lacions que es comprin per emprar-los en La Sucosa, S.L. han de complir els requisits de la 
llista següent.  

En cas de dubte o dificultat en el compliment, el contractista s'ha de posar en contacte amb el Servei de Disseny per 
aclarir els  

possibles dubtes i solventar les possibles dificultats 

Projecte Data projecte: 28/12/2003 
Nova nau per a producció 

 Estructures 
 Escales 
 Estaran tancades per tal d'assegurar que no caigui brutícia, pols o altres objectes cap a la línia de  

 producció 

 Seran fàcils de netejar i desinfectar 

 

 Els esglaons seran d'un material no lliscant 

 

 Les escales disposaran d'il·luminació suficient per detectar fàcilment la brutícia i altres possibles  

 contaminants 
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 Finestres 
 Les xarxes metàl·liques, pantalles, mosquiteres, tec seran fàcils de desmuntar per poder ser  

 netejades 

 Per impedir l'entrada de plagues serà necessari l'ús de xarxes metàl·liques en les finestres exteriors 

 

 Dotar de tela mosquitera en finestres o obertures a l'exterior per reduir l'entrada d'insectes 

 

 Estaran prohibides les carteles interiors 

 

 Minimitzar els temps d'obertura de les finestres amb els dispositius de tancament adequats 

 

 En determinades sales s'hi prohibirà l'entrada directa de llum solar, per a evitar problemes  

 d'escalfament localitzat, l'efecte hivernacle, o l'acció desfavorable de la llum sobre el producte 

 En zones de producció on hi apareixin vapors, les finestres hauran de ser allargades, estar pròximes  

 al sostre i estar dotades d'extractors 

 Els vidres seran irrompibles 

 

 Portes 
 El paviment en les portes d'entrada tindrà un lleuger pendent cap a l'exterior per evitar l'entrada de  

 líquids 

 En el cas de portes d'ús manual, aquestes estaran dotades d'un sistema de tancament mecànic 

 

 S'evitarà el pas d'aire d'un costat a l'altre de la porta mitjançant cortines d'aire que entraran en  

 funcionament automàticament quan la porta s'obri 

 Les portes que separen les àrees de fabricació hauran de proporcionar un tancament hermètic i  

 sistemàticament segur 

 Les portes d'accés als serveis sanitaris seran de tancament automàtic 
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 Portes 
 

 En el cas de portes automàtiques, es procurarà que els temps d'obertura i tancament siguin els més  

 ràpids possibles, amb la porta oberta únicament el temps estrictament necessari 

 Les portes de sortida a l'exterior hauran d'obrir-se cap a fora i estar dotades d'un tancament automàtic 

 

 Les portes hauran de complir els mateixos requisits demanats a les parets que les contenen 

 

 Les portes destinades a càrrega i descàrrega de mercancies cal que tinguin un moll d'accés exterior 

 

 Dotar de portes d'abric que permetin comunicar directament  el magatzem amb l'interior del camió  

 sense necessitat que el camió entri dins el magatzem 

 Les portes arribaran fins al terra i estaran xapades en la seva part inferior per garantir un bon  

 aïllament 

 Les portes hauran de ser ignífugues 

 

 En zones de pas en ambdós sentits, cal que les portes tinguin un visor o finestreta transparent 
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 Exteriors 
 Accés 
 En els parcs de tancs haurà d'existir accessos normals i d'emergència. [21] Real Decreto 379/2001 

 Impedir l'entrada d'animals en els recintes de les fàbriques i de les plantes d'elaboració dels aliments 

 

 Les vies d'accés estaran pavimentades i consolidades, seran compactes i permetran el tràfic de  

 vehicles o maquinaria sense contaminar l'ambient amb pols o terra del camí. [8] CODEX  

 Les zones de pas estaran pavimentades amb formigó o asfalt 

 

 Els recipients amb plaguicides s'han de mantenir nets i el plaguicida s'ha de renovar amb la  

 freqüència necessària perquè no s'alteri i sigui atractiu als animals a que es destinen 

 Els accessos als parcs de tancs hauran d'estar senyalitzats. [21] Real Decreto 379/2001 

 

 El número d'accessos en els parcs de tancs haurà de ser de com a mínim 2 en total i o bé un número 

  tal que la distància màxima que s'hagi de recórrer sigui de 25 metres fins a arribar a un accés des de 

  qualsevol punt interior del parc de tancs. [21] Real Decreto 379/2001 

 En els parcs de tancs es disposarà d'accessos directes a zones d'operació freqüent. [21] Real 
Decreto 379/2001 

 Els accessos seran independents per a matèries primeres, materials auxiliars, personal i expedició de  

 producte 

 Els parcs de tancs hauran de ser rodejats, almenys per 1/4 part de la perifèria, per dues vies d'accés, 

  que hauran de tenir una amplada mínima de 2,5 metres i una alçada mínima lliure de 4 metres per  

 possibilitar el pas de vehicles d'emergència.[21] Real Decreto 379/2001 

 La distància màxima dels recorreguts d'evacuació dels sectors d'incendi dels establiments industrials  

 no superarà els 50 metres. [27] Real Decreto 786/2001 

 Garantir l'hermetisme de l'edificació amb els dispositius de control i seguretat adequats 
 Les possibles fonts d'aliments i d'aigua cal que estiguin protegides de les plagues amb els dispositius  

 pertinents

 

 

 Àrees no cobertes 
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 Les possibles fonts d'aliments s'hauran de guardar en recipients a prova de plagues i/o  

 emmagatzemar-ho per sobre del nivell del terra i allunyats de les parets. [8] CODEX 
ALIMENTARIUS 

 Els arbustos hauran d'estar situats almenys a una distancia de 10 metres dels edificis.  

 [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 Disposar d'uns vials al voltant de la planta industrial nets, ben pavimentats, lliures de brossa o  

 restes d'equips o embalatges 

 L'amplada dels vials haurà de ser l'apropiada, mínim 2,5 metres d'amplada en els de sentit únic o de  

 5,5 metres per als de doble circulació. [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 Tota la brossa i productes de desfeta hauran de guardar-se fora dels locals d'elaboració, neteja i  

 desinfecció 

 Els contenidors hauran d'estar tancats. El buidatge d'aquests serà diari i la neteja continuada. Estaran 

  dissenyats a prova de fugues, construïts de metall anticorrosiu o d'altres materials impermeables.  

 [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 Quan l'emmagatzematge estigui fora del recinte d'una fàbrica, es vorejarà amb una valla resistent de  

 1,5 metres d'alçada com a mínim, amb una porta que s'haurà d'obrir cap a fora. [21] Real 
Decreto  

 Ajardinar les zones sense ús per evitar acumulacions d'objectes. Evitar la plantació d'arbres fuiters,  

 plantes aromàtiques, que desprenguin pol·len o fulles. [8] CODEX ALIMENTARIUS 

 Les zones per aparcar estaran diferenciades de la resta de planta. [8] CODEX ALIMENTARIUS 

 Les vies d'accés estaran pavimentades i consolidades, seran compactes i permetran el tràfic de  

 vehicles o maquinaria sense contaminar l'ambient amb pols o terra del camí. [8] CODEX  

 Controlar els contaminants, les plagues i les enfermetats d'animals i plantes, de manera que no  

 representin una amenaça per la inocuitat dels aliments. [8] CODEX ALIMENTARIUS 
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 Localització 
 Les indústries s'hauran d'allunyar d'ambients contaminants, de zones exposades a inundacions, a  

 infestacions de plagues, en general, qualsevol ambient que per sentit comú no garantitzi la inocuitat  

 en els productes alimenticis. [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 La ubicació i tamany de la planta estarà en concordança a la producció present i futura 
 Les instal·lacions industrials emparades en  el Reglament Tècnic Sanitari hauran de complir amb el  

 Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. [33] Decreto 2414/1961 

 La xarxa d'evacuació d'aigües residuals haurà d'estar en concordància amb l'especificat pel  

 Reglament d'activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. [33] Decreto 2414/1961 

 Les indústries i magatzems ubicats prop de massa forestal hauran de mantenir una franja perimetral  

 de 25 metres d'amplada permanentment, lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb les branques dels  

 arbres podadades.[27] Real Decreto 786/2001 

 Ubicar la indústria en zones que ofereixin el màxim de seguretat a la producció. [7] MESTRES, 
J. PEIRÓ, R. 

 Una instal·lació alimentaria cal que estigui a una distància mínima de 25 m de la carretera i a 100 m  

 de zones de vivenda. [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 Moll de càrrega/descàrrega 
 Es disposarà d'una presa a terra, si hi ha productes inflamables o explosius en procés de càrrega i  

 descàrrega, per tal d'evacuar la càrrega electrostàtica. [21] Real Decreto 379/2001 

 La plataforma en la que s'estacionen els vehicles durant la càrrega/descàrrega haurà de tenir un  

 pendent del 1% com a mínim cap a conductes d'evacuació [21] Real Decreto 379/2001 

 La construcció del moll facilitarà la neteja 

 

 Si per ajustar l'alçada del moll a la corresponent caixa dels camions o furgonetes calen plataformes  

 elevadores hidràuliques instal·lades en el propi moll, aquestes han de ser fàcils de netejar i no han  

 d'oferir punts d'entrada a possibles infestacions 

 En les indústries que manipulen o reben productes congelats o refrigerats cal la instal·lació d'abrics  

 laterals en la porta del moll de càrrega/descàrrega de forma que s'ajustin a la caixa del camió 

 Hauran de disposar d'una marquesina que sobresurti al menys 2 metres per tal de protegir l'operació  

 de càrrega i descàrrega de l'aigua de la pluja.
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 Instal·lacions 
 1-Principis generals 
 La forma de la planta de fabricació estarà condicionada pel procés que es desenvolupi però haurà de  

 projectar-se de forma que el flux dels productes sigui sempre de les zones de menys contaminació a  

 les zones de més contaminació 

 Les escombraries de productes alimenticis, els subproductes no comestibles i els residus en general  

 no es podran acumular en locals destinats als productes alimenticis excepte quan sigui imprescindible  

 per al correcte funcionament de l'empresa 

 Les escombraries de productes alimenticis, els subproductes no comestibles i els residus en general  

 s'hauran de dipositar en contenidors provistos de tancament 

 S'hauran de prendre mesures adequades per a l'evacuació dels residus 

 

 Separar les zones de producte de les de no producte 

 

 Per a la neteja de les instal·lacions que estiguin en contacte amb els productes alimenticis, així com  

 dels locals en els que s'ubiquin aquests, el responsable de la indústria contractarà o elaborarà i  

 aplicarà un programa de neteja i desinfecció basat en el sistema APPCC 

 

 Marcar d'una forma ben visible tots els estris no fixos de les diferents àrees de treball per evitar que  

 es puguin portar d'una banda a una altra i transportar junt amb aquests la corresponent contaminació 
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 Il·luminació 
 La fixació al sostre o a les parets dels punts de llum cal que permetin la neteja i evitin l'acumulació de 

  pols. [19] Directiva 73/23/CEE 

 En àrees d'inspecció, laboratoris i àrees on l'aliment necessita d'una inspecció molt acurada el nivell  

 mínim d'il·luminació serà de 750 Lux 

 Minimitzar les zones d'enlluernament i  les zones d'ombra 

 

 La il·luminació no haurà de donar lloc a colors falsejats i la intensitat haurà de ser suficient per al tipus 

  d'operacions que s'hi duguin a terme 

 Les làmpares hauran d'estar protegides quan sigui necessari per tal d'evitar que en cas de ruptura els  

 aliments no es contaminin 

 Els tubs de llum fluorescent o equivalents seran els aparells d'il·luminació més recomanables 

 

 En l'enllumenat exterior, cada línia d'alimentació als punts de llum s'haurà de protegir amb un  

 magnetotèrmic de tall omnipolar, amb un dispositiu diferencial i contra sobretensions si els equips  

 instal·lats ho precisen 

 Els punts en els que hi hagi instal·lat el servei de protecció contra incendis, que exigeixin utilització  

 manual, i en els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminació serà mínima de 5 Lux 

 La relació entre la il·luminació màxima i la mínima en l'eix dels passos principals serà menor de 40 

 

 L'enllumenat d'evacuació haurà de funcionar com a mínim 1 hora en cas de tall en el subministrament 

 

 Els equips estaran dissenyats amb un enllumenat incorporat en les operacions en que tot i tenir  

 enllumenat ambiental, l'absència d'un dispositiu d'aquestes característiques pogués comportar un risc  

 en general. [32] Directiva 98/37/CE 

 Per enllumenats incorporats a les màquines es recomana no superar els 50 V ja que una tensió  

 superior pot plantejar problemes, sobretot si l'ambient és humit. 

 En sales de recepció, emmagatzematge i inspecció previ a la transformació, vestuaris, trasters,  

 sanitaris, magatzems i sales de càrrega/descàrrega poc freqüentats, el nivell d'il·luminació mínim serà 
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 Il·luminació 

 En àrees de procés el nivell d'il·luminació mínim serà de 500 Lux 

 

 En àrees on hi hagi control de qualitat el nivell d'il·luminació mínim serà de 1000 Lux 

 

 Eliminar elements penjants o sobresortints en les subjeccions del servei d'il·luminació 

 

 En magatzems, àrees de muntatge, avaries i despatxos, el nivell d'il·luminació serà de com a mínim  

 300 Lux 

 Pendents i desaigües 
 Els desaigües de les zones d'alt risc de contaminació hauran de vertir-se directament en un col·lector  

 independent a la resta de desaigües 

 Els canals d'evacuació tindran una secció mínima de 400 cm2 en els parcs de tancs 

 

 Els desaigües desembocaran directament en la xarxa municipal d'evacuació d'aigües residuals 

 

 Per cada 35 m2 de superfície cal que hi hagi un desaigüe de 80 cm2 de superfície 

 

 Les reixes d'inspecció hauran de ser desmuntables per a netejar i desinfectar amb comoditat 

 

 Les rampes s'hauran de construir amb reixa d'inspecció 

 

 Els desaigües i altres llocs per on puguin introduir-se les plagues hauran de mantenir-se  

 hermèticament tancats 

 La inclinació del paviment serà de com a mínim del 2-4% en general, exceptuant la plataforma en la  

 que s'estacionen els vehicles durant la càrrega/descàrrega que haurà de tenir un pendent del 1% cap  

 a conductes d'evacuació. [21] Real Decreto 379/2001, 

 

 Els desaigües es situaran en el punt més baix dels pendents i s'equiparan amb reixa i sifó  

 corresponent 
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 Serveis generals:aigua 
 Garantir l'estanqueitat dels conductes 

 

 Les aigües residuals hauran d'eliminar-se higiènicament i sense perjudicar el medi ambient complint la  

 normativa comunitària 

 L'aigua no potable de la potable cal que estiguin en línies separades 

 

 Per totes les calderes de vapor i d'aigua sobreescalfada es considerarà imprescindible l'adopció d'un  

 tractament d'aigua eficient segons la norma UNE 9-075 que asseguri la qualitat d'aquesta.  

 ITC-MIE-AP-01 

 L'aigua del pou utilitzada en contacte amb el producte alimentici serà analitzada bacteriològicament  

 amb una freqüència mínima mensual i procedint a la desinfecció en cas de sobrepassar els límits  

 establerts per les autoritats competents 

 Els pous que s'utilitzin com a fonts d'aigua per a la producció seran desinfectats, com a mínim cada  

 sis mesos, amb la intervenció d'un Assessor Tècnic que registrarà degudament aquesta operació 

 Les conduccions externes d'aigua potable s'hauran d'instal·lar sempre per sobre del clavegueram o  

 sortides l'aigua residual a 60 cm en distàncies horitzontals i 50 cm en distàncies verticals com a  

 Les aigües residuals no constituiran una font de contaminació directa o indirecta dels productes  

 alimenticis 

 La xarxa de distribució d'aigua tindrà el número necessari de preses per assegurar la neteja i rentat de 

  totes les activitats, inclòs la neteja personal 

 L'aigua que s'usa com a ingredient cal que sigui potable 

 

 L'aigua recirculada o bé la recuperada de l'elaboració dels aliments per evaporació o dessecació  

 podran utilitzar-se havent rebut un tractament ulterior 

 L’aigua no potable s'utilitzarà en extinció d'incendis, sanitaris, intercanviadors, equips de neteja on no  

 hi hagi contacte amb el producte, equips de rentat i de veure dels animals 

 Cal garantir el subministrament i l'emmagatzematge 
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 Serveis generals:aigua 
 

 Existiran dos col·lectors generals: un per aigües netes i un per aigües contaminades 

 

 El gel s'haurà de produir, manipular i emmagatzemar de manera que estigui protegit de qualsevol  

 contaminació 

 

 Serveis generals:electricitat 
 Les instal·lacions elèctriques hauran d'estar ocultes 

 

 Cal garantir el subministrament 

 

 Estaran prohibits els cables elèctrics penjants en la zona de treball 

 

 

 Serveis generals:gas 
 Garantir l'estanqueitat dels conductes 

 Serveis generals:vapor 
 El vapor utilitzat en contacte amb els aliments cal que no contingui substàncies perilloses que puguin  

 afectar a la salut humana o que pugui contaminar els aliments 

 El vapor utilitzat en contacte directa amb els aliments haurà de procedir d'aigua potable 

 

 Cal garantir el subministre de vapor per tal d'assegurar el funcionament satisfactori de tot l'equip de  

 tractament tèrmic, evaporació, secat, neteja, desinfecció, etc 
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 Tuberies 
 Limitar el número de sifons als necessaris ja que són focus de contaminació molt importants pel fet  

 de poder acumular bosses d'aire en les seves conduccions 

 Les juntes de les unions seran de material higiènic i estaran supeditades al programa de manteniment  

 de la instal·lació 

 Per tal d'evitar que els esforços de dilatació gravitin sobre altres aparells, tals com calderes, bombes  

 o aparells consumidors, s'hauran de preveure els corresponents punts fixes en els tuberies amb la  

 finalitat de descarregar totalment de solicitacions a aquests 

 Les canonades que travessin envans o forjats, hauran d'estar totalment encastades o bé els hauran  

 de creuar amb una superfície suficientment amplia que permeti la neteja i la desinfecció 

 Les tuberies que descarreguen líquids per l'emmagatzematge portaran vàlvules de retenció com a  

 protecció contra el retorn. [21] Real Decreto 379/2001 

 Les canonades s'instal·laran a una distància mínima de 10 cm respecte la paret, sostre, equips o  

 altres canonades i respecte el terra serà de 20 cm 

 Quan pugui quedar líquid atrapat entre equips o seccions de tuberies i hi hagi la possibilitat que es  

 dilati o s'evapori caldrà instal·lar un sistema que impedeixi arribar a pressions superiors a les de  

 disseny de l'equip o tuberia sempre que la quantitat atrapada excedeixi de 50 litres.[21] Real 
Decreto 

 Cal que els elements de connexió siguin sense rosques exposades, amb radis els més grans  

 possibles i amb components sense racons, cantos o espais intermitjos 

 Les unions desmuntables entre trams i elements que componen les canonades es reduiran al mínim  

 possible 

 Minimitzar l'arqueig amb suports rígids 

 

 Les tuberies estaran dissenyades per tenir una inclinació suficient o disposaran de mecanismes  

 adequats per impedir l'estancament dels fluids 

 En sistemes de neteja manual, serà convenient que els colzes siguin desmuntables i que els trams  

 rectes no tinguin una longitud superior als 2 metres 

 En sistemes de neteja per circuit tancat, el nombre d'unions desmuntables es reduirà a les mínimes 
 Eliminar finals morts en forma de T 

 En cas de necessitar unions, aquestes es practicaran externes 
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 Vàlvules 
 Les vàlvules crítiques hauran de tenir indicació de posició. [21] Real Decreto 379/2001 

 

 Excepte en el cas de netejes CIP, hauran de ser fàcilment desmuntables 

 

 Els tancaments i juntes hauran de resistir els canvis de temperatura als que són sotmesos degut a  

 diversos tractaments tèrmics sense que es formin forats 

 

 Les superfícies internes seran llises i amb el mínim de friccions possibles al fluid 

 

 Els actuadors pneumàtics que permeten l'accionament remot de la vàlvula hauran de ser d'acer  

 inoxidable 

 Els materials de construcció seran resistents a la corrosió 

 

 Ventilació 
 Controlar les olors que puguin afectar a l'aptitud dels aliments 

 

 L'aire cal que es sotmeti a pressió positiva en els llocs on es manipulen els aliments per limitar la  

 contaminació 

 En sales en les que el possible contagi microbiològic, pugui ser perillós per la seguretat del producte,  

 l'aire estarà esterilitzat 

 La renovació de l'aire es farà en funció de les necessitats de treball 

 

 Establir punts d'extracció de gasos/vapor/aire dels locals 

 

 Conduir a l'exterior els vapors que s'escapen dels equips 

 

 Els filtres de l'aire seran fàcils de substituir i netejar 
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 Ventilació 
 L'aire condicionat haurà de fluir de les zones "netes" (nomenclatura FAO) a les zones "brutes" (n.FAO) 

 

 L'aire comprimit haurà d'estar lliure d'olis, pols, aigua i altres contaminants 

 

 Tots els locals disposaran de sistemes de ventilació natural o forçada suficient, inclosos els sanitaris 

 

 Neteja de conductes d'aire climatitzat, falsos sostres i falsos sòls mitjançant aspiradors equipats amb 

  filtres d' alta eficàcia. 

 Recull dels condensats i canalització d'aquests 
 Disposar de filtres en les conduccions d'entrada en les zones on es manipulen els aliments 
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 Obra civil 
 Cel ras 
 Hauran de projectar-se, construir-se i acabar-se de manera que s'impedeixi l'acumulació de brutícia i  

 es redueixi al mínim la condensació de vapor d'aigua i la formació de fongs 

 Hauran de ser fàcils de netejar 

 

 Cobertes 
 Les cobertes estaran inclinades per evacuar bé l'aigua 

 

 Cal aïllar tèrmicament les cobertes de tancament que separin zones de temperatura molt diferents 
 Utilitzar materials ignífugs 

 Parets 
 Reduir al màxim el número de parets interiors 
 Les parets no hauran de ser absorbents 

 

 Eliminar les humitats així com la pols que es pugui acumular amb dispositius adequats 

 

 Utilitzar materials ignífugs 

 

 Pintar les parets en colors clars 

 

 Posar proteccions a les parets per evitar el deteriorament produït per cops o fregaments amb equips  

 mòbils 

 Els recobriments hauran de ser a base de ciment finament lliscat sobre la paret i amb protecció de  

 pintura epoxi 

 Les parets hauran de ser llises, sense esquerdes, racons, entrants o sortints 
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 Parets 
 

 Les trobades entre parets i sòls seran arrodonides amb un radi mínim de corbatura de 2,5 cm.  

 [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R 

 

 Les parets tindran en tot el seu perímetre un fris de 1,80 m d'alçada com a mínim en el que hauran de 

  ser llises i sense esquerdes, fàcils de netejar i desinfectar. [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R 

 

 Cal garantir que totes les parets siguin accessibles per a l'inspecció amb distàncies mínimes de 45  

 cm de pas. [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R 

 Pilars 
 L'interior estarà farcit, sense cavitats o forats 

 

 Els pilars encastats es trobaran a una distància mínima de 20 cm de l'envà més proper, per a  

 facilitar la neteja d'ambdós elements, i de l'espai existent entre ells.[7] MESTRES, J. PEIRÓ,  

 Les unions seran arrodonides 

 

 Sempre que es pugui hauran de tenir forma cilíndrica i secció circular 

 

 En el cas de l'existència de columnes de ferro en forma de H, tot i no ser apropiades, cal rodejar la  

 base amb un con de ciment d'una alçada d'entre 25-30 cm que eviti els angles morts en la unió amb  

 el paviment i alhora es faciliti la neteja. [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 Sòls 
 Els pendents seran del 1 al 2 % com a mínim per facilitar l'evacuació de l'aigua 
 Per cada 35 m2 de superfície caldrà que hi hagi un desaigüe de 80 cm2 de superfície 
 Caldrà consultar el tipus de cimentaria dels tancs en el [21] Real Decreto 379/2001 

 Hauran de ser no lliscants 

 

 Hauran de ser antiàcids 

 

 Hauran de ser incombustible 

 



Pag. 29  Annexos 

 

 Sòls 
 El paviment en les portes d'entrada tindrà un lleuger pendent cap a l'exterior per evitar l'entrada de  

 líquids 

 Les trobades entre parets i sòls seran arrodonides amb un radi mínim de corbatura de 2,5 cm.  

 [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 De fàcil neteja i desinfecció 

 

 Els paviments dels magatzems que comuniquin directament amb l'exterior estaran situats a una cota  

 superior de com a  mínim 20 cm. [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 Garantir el drenatge en les zones de possible acumulació d'aigua 

 

 Hauran de ser resistents a l'abrasió 

 

 Sostres 
 L'alçada dels sostres haurà de ser superior als 3 metres per qüestions d'higiene. [7] MESTRES,  

 PEIRÓ, R. 

 Si hi ha falsos sostres, aquests hauran de ser accessibles per a la neteja  i inspecció 

 

 Els pisos hauran de tenir un desnivell suficient per a evacuar líquids a través de desaigües amb sifó.  

 [7] MESTRES, J. PEIRÓ, R. 

 Estarà prohibida la pintura intumescent que s'usa normalment en proteccions contra el foc 
 Utilitzar materials ignífugs 

 Els sostres i falsos sostres i altres instal·lacions suspeses hauran de ser construïdes de forma que  

 impedeixin la condensació 
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 Soterrani 
 Les parets, pisos i sostres disposaran d'aïllament hidràulic 

 

 Disposaran de suficient ventilació 

 

 Disposaran de suficient il·luminació 

 

 Seran de fàcil i segur accés
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ANNEX F. Estructura de la base de dades 

En la base de dades s’han creat unes presentacions que permeten a l’usuari consultar o bé 

introduir informació seguint una metodologia coherent partint dels tres conceptes bàsics que 

són els “àmbits”, els “elements” i els “requisits”. 

Un cop oberta la BD (base de dades), l’usuari pot triar l’acció que vol realitzar en el pannell 

de control principal. 

 

 

 

Podrem consultar o introduir els 
àmbits, elements i requisits sense 
haver d’especificar un projecte 

Les definicions són consultes sobre 
conceptes varis que tenen relació amb 
aquest projecte Per tenir un seguiment de l’origen de la 

informació que aquesta BD ha anat 
adquirint s’ha creat aquest apartat que 
relaciona els requisits amb la bibliografia 
presentada en aquest PFC 

Definirem els àmbits, elements i requisits 
per un projecte determinat per tal de 
poder presentar al contractista les 
consideracions tècniques que ens 
interessen que ens subministrin 

Aquesta icona permet relacionar els 
requisits per element i àmbit 

Per tal de presentar la informació en un 
contexte més adequat es pot consultar
les presentacions de la BD per projectes
o bé la BD general 

Fig. E.1 Panell de control principal 
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Si seleccionem la icona “A pannell llistes” ens trobarem amb la següent presentació: 

 

 

 

 

Es poden veure en llista tots 

els àmbits. ANNEX B 

Es poden veure en llista tots 

els elements. ANNEX C 

 

Fig. E.2 Pane

Davant d’un nou projecte industrial, la facilitat 

requisits de disseny sanitari pot suposar hores

reglamentació i documentació que hi ha avui

higièniques de producció en la indústria alimentari

L’accés a les llistes es fa a través de les icones r

que es pugui afegir informació en cadascuna d’e

necessitaran detallar molt més el tipus d’informació

 

Es poden veure en llista tots

els requisits. ANNEX D 
És la icona que ens permetrà

tornar al panell de control 

principal un cop l’haguem 

seleccionat 
ll llistes 

en la recerca d’informació dels diferents 

 de feina si cal buscar-los en l’extensa 

 en dia en referència a les condicions 

a. 

espectives i estan dissenyades de manera 

lles entenent que hi hauran projectes que 

 que ara per ara hi apareix. 
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Si seleccionem la icona “A pannell estructura de relacions” ens trobarem amb la següent 

presentació: 

 

 

 

Fig. E.3 Panell estructura

En la icona “A pannell projectes” podrem definir le

proveïdor o contractista: 

 

 

 

g. E.4 Panell pro

 

Podrem relacionar els 
elements per àmbits 
 

 de rel

s esp

jectes 
Podrem relacionar els 
requisits per element i 
àmbit 

acions 
ecificacions que cal presentar al 
Definició del projecte 
Selecció dels àmbits per projecte 
 

Selecció dels elements per àmbit i 
projecte 
Fi

Selecció dels requisits per elements
per àmbit i projecte 



Annexos: Disseny sanitari en la indústria alimentària  Pag.34 

En el pannell publicacions es podrà consultar les fonts de documentació de molts dels 

requisits presentats en aquesta base de dades i que es pot veure en l’annex E. 

 

Fig. E.5 Panell publicacions 

El “pannell definicions” és una pantalla complementaria d’informació del PFC 

 

Fig.E. 6 Panell defin

 

ANNEX A 
 

icions 
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L’última icona del “pannell principal de control” és la de presentació i impressió de les taules 

que amb anterioritat s’han anat elaborant. 

 

 

Objectiu de la base de dades 

ANNEX E 

 

Fig.E.7 Panell informes 

La icona “Requisits aplicables als equips i instal·lacions noves” fa referència a la presentació 

de les especificacions del projecte que cal presentar al contractista per tal que el 

subministrament compleixi amb les condicions de disseny establertes pel projectista. 

A mode d’exemple, s’han desenvolupat dos projectes hipotètics d’una empresa que podria 

ser real anomenada La Sucosa Extrafina, S.L. i que es poden analitzar en l’ANNEX E. 

Formalment els podrem consultar com: 

 Nova compra d’una bomba per a sucs de fruita. 

 Nova nau per a producció. 

 

 

 

 


