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Resum 

El present document és la culminació del desenvolupament d’un projecte real dut a terme a 
una fàbrica d’una gran empresa alimentària dedicada a la fabricació de productes 
deshidratats. 

El projecte sorgeix, per una banda, de la necessitat de l’augment de l’eficiència en el procés 
de fabricació, i per l’altra, de la voluntat d’augmentar la seguretat alimentària dels productes 
elaborats a l’empresa estudiada. 

Analitzant el procés de fabricació, es detecta que el coll d’ampolla d’aquest es troba en el 
canvi de producte: l’empresa alimentària disposa d’una àmplia gamma de productes que ha 
de fabricar per distribuir als punts de venda i, alhora, procurar que l’estoc sigui el mínim 
possible. Per tant, és molt important realitzar els canvis de producte amb efectivitat i 
eficiència i, per assolir aquest objectiu, es decideix implantar la metodologia de treball SMED 
(Single Minute Exchange of Die) o canvi d’eina en poc temps. 

Per altra banda, mitjançant l’anàlisi del procés de producció i de la política alimentària de 
l’empresa, s’ha considerat oportú realitzar una avaluació de la seguretat alimentària amb 
l’objectiu d’aconseguir una millor acceptació dels productes per part dels clients. Es 
considera que aquesta acceptació s’aconsegueix gràcies a la confiança que la marca dóna 
als seus clients. 

Gràcies a l’SMED s’aconsegueix augmentar l’eficiència de producció, fet que queda reflectit 
amb el descens del Cost Industrial. Paral·lelament, l’aplicació de l’esmentada metodologia 
és molt ben acollida entre els treballadors gràcies als beneficis que també els hi reporta i a la 
millora en l’ergonomia dels llocs de treball. 

Pel que fa a la seguretat alimentària, gràcies als estudis, avaluacions i a les actuacions 
dutes a terme, s’aconsegueix una millora en la seguretat alimentària que queda plasmada 
amb la disminució de les reclamacions per part dels clients i amb les inspeccions higiènico-
sanitàries realitzades. 

Finalment, es comprova que l’aplicació de la metodologia SMED no només no perjudica la 
seguretat alimentària, i viceversa, sinó que es beneficien mútuament. D’aquesta manera es 
pot afirmar que l’SMED afavoreix la millora de la seguretat alimentària, i alhora que els 
estudis i seguiments realitzats per augmentar la seguretat alimentària són beneficiosos per a 
la implantació de la nova metodologia de treball. 
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1.- Glossari 

AESAN: Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició 

APPCC: Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític 

BOE: Butlletí Oficial de l’Estat 

BPF’s: Bones Pràctiques de Fabricació 

CI: Cost Industrial 

DBR: Drummer-Buffer-Rope 

EAN: European Article Number 

EDS: Egg Drop Syndrome 

EE: Especificacions d’Envasat 

EEB: Encefalopatia Espongiforme Bobina 

EFSA: European Food Safety Authority 

EQT: Equivalent Tòxic 

ETEs: Especificacions Tècniques d’Envasat 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FDA: Food and Drug Administration 

FNE: Flux Net Efectiu 

HAZOP: Hazard and Operability 

HP: Full de Producte (Hoja de Producto) 

IDT: Ingesta Diària Tolerable 

IE: Informes d’Envasat 

IED: Preparació interna 

IPC: Índex de Preus de Consum 
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IST: Ingesta Setmanal Tolerable 

JECFA: Comitè Mixt FAO/OMS d’Experts en Additius Alimentaris 

JMPR: Joint Meeting on Pesticide Residues 

MRP: Manufacturing Resource Planning 

OED: Preparació externa 

OMS: Organització Mundial de la Salut 

OOL: Organització, Ordre i Neteja 

PCB: policlorobifenils 

ppm: part per milió 

RD: Reial Decret 

SAP: Sistemes, Aplicacions i Productes 

SEO: Societat Espanyola d’Ornitologia 

SMED: Single Minute Exchange of Die 

TIR: Taxa Interna de Retorn 

TOC: Theory of Constrictions 

UE: Unió Europea 

ufc/g: unitats de formació de colònia per gram 

UHT: Ultra High Temperature 

VAN: Valor Actual Net 
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2.- Prefaci: Origen del projecte i motivació 

A principis de l’any 2006 l’empresa en estudi es va proposar realitzar un projecte global de 
millora de la fàbrica que englobava la optimització del procés de fabricació i la millora de la 
seguretat alimentària. Per dur a terme aquest projecte es va decidir cercar un enginyer en 
pràctiques per a la realització dels estudis, guiat en un principi per un enginyer de l’empresa 
amb més de cinc anys d’experiència. En aquell moment se’m va proposar la oferta i vaig 
acceptar-la sense dubtar-ho. 

Suposava una gran motivació per a mi el fet de treballar per una empresa de la importància i 
magnitud de que disposa l’empresa estudiada. Paral·lelament, m’interessava molt la 
progressió que se m’oferia en tal lloc de treball: inicialment, treballar de la mà d’un enginyer 
amb molta experiència del qui podria aprendre’n molt; i passats uns sis mesos, convertir-me 
en la única responsable de la culminació de l’estudi, fet que m’atorgava el poder de la presa 
de decisions. Com a enginyera, la presa de decisions és un factor que considero bàsic i crec 
que un enginyer superior l’ha de desenvolupar tant aviat com li sigui possible. El fet que 
se’m oferís essent una estudiant en pràctiques vaig trobar-ho molt enriquidor i beneficiós per 
a mi en un futur proper. 

A banda de tot això, el projecte em va semblar realment interessant i tot un repte per a mi. 
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3.- Introducció 

A principis de l’any 2006 l’empresa en estudi es va proposar realitzar una millora en el 
procés de fabricació i augmentar paral·lelament la seguretat alimentària dels seus productes. 

Fent una anàlisi prèvia del procés de fabricació, es determina que el coll d’ampolla es troba 
a l’etapa de dosificació i envasat, més concretament a l’hora de realitzar els canvis de 
producte. Cal destacar a més que una empresa alimentària d’aquesta magnitud ha de 
fabricar una gran quantitat de productes en un nombre limitat de màquines, pel que està 
subjecte a un gran nombre de canvis de producte, en alguns casos, fins a dos canvis de 
producte en un mateix torn. Per aquest motiu es decideix aplicar una metodologia de treball 
que optimitzi aquest procés i faci augmentar en conseqüència el rendiment de fabricació de 
les línees de producció. 

Per altra banda, avui dia i tal com es va debatre al IV Congrés de Seguretat Alimentària 
(AECOC, Barcelona, 1 Febrer 2006), els sistemes vitals que preocupen a la societat actual 
són: els serveis de salut, transport, energia, alimentació, informació i telecomunicacions. 
Aquests es poden presentar en forma de desastres naturals, accidents tecnològics, malalties 
infeccioses, riscos relacionats amb el terrorisme, i seguretat alimentària. En l’àmbit de la 
seguretat alimentària: el passat i el present (vaques boges, dioxines, antibiòtics, metalls 
pesats, grip aviar...) són una guia pel futur, doncs aquestes tendències seguiran, i del seu 
coneixement i capacitat de reacció pot dependre la salut i la sensació de benestar d’un 
determinat país o àrea geogràfica. Els clients esperen dels aliments que siguin segurs, 
nutritius, apetitosos, i que realitzin una acció terapèutica i preventiva. Per aquest motiu s’ha 
volgut donar importància a la seguretat alimentària i realitzar diversos estudis, seguiments i 
accions de millora per incrementar la seguretat alimentària de l’empresa i fer augmentar així 
la confiança dipositada en la marca per part dels clients. 

A partir d’aquest moment i, ajudats per la contractació d’un enginyer en pràctiques, 
l’empresa es va centrar en assolir ambdós objectius de manera paral·lela, no només sense 
que es perjudiquin l’un a l’altre, sinó que traient-ne beneficis comuns: millorar l’eficiència de 
les línies de fabricació i augmentar la seguretat alimentària dels seus productes. 
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4.- Procés de fabricació de sopa 

4.1.- L’estructura de la producció. 

Un procés és un flux continu o discontinu per mitjà del qual les matèries primes es 
converteixen en productes elaborats mitjançant la següent seqüència d’operacions [10]: 

1. Emmagatzemar les matèries primes en un magatzem. 

2. Transportar els materials a les màquines/equips. 

3. Dipositar-los a prop de les màquines/equips. 

4. Processar-los a les màquines/equips. 

5. Dipositar els productes acabats a prop de les màquines/equips. 

6. Inspeccionar els productes acabats. 

7. Emmagatzemar els productes acabats pel seu enviament als clients. 

Una operació, és qualsevol acció realitzada per un treballador, màquina o equip sobre 
matèries primes, productes intermedis o productes acabats. 

La producció és un entramat d’operacions i processos, amb una o més operacions 
corresponents a cada pas del procés. 

Els processos de fabricació poden ser dividits segons quatre tipus d’activitats: 

1. Processat: engalzat, desengalzat, alteració de la forma i/o la qualitat (composició, 
temperatura,...). 

2. Inspecció: comparació amb un patró. 

3. Transport: canvi d’ubicació. 

4. Emmagatzematge: període de temps durant el qual no es realitza sobre el producte 
cap treball, inspecció o transport. 

L’estructura interna d’una operació pot ser classificada de la següent manera: 

− Preparació i post-ajustos: aquestes operacions es duen a terme una vegada, abans 
i/o després del processat de cada lot. 
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− Operacions principals: realitzades per cada peça o lot. Se’n troben tres categories: 

1. Operacions essencials: la transformació del material. 

2. Operacions auxiliars: la fixació dels productes a les màquines, l’alimentació i 
descàrrega de processos automàtics,... 

3. Marge de tolerància o suplements: accions que succeeixen irregularment, 
com el descans, beure aigua, avaries. 

Per tant, existeixen diversos elements bàsics que es combinen per integrar les operacions. 

Cada fase del procés de fabricació té el seu conjunt corresponent d’operacions. És a dir, 
existeixen operacions de processat, d’inspecció, de transport i d’emmagatzematge. Alhora, 
cadascuna d’elles pot ser classificada com a: preparació, essencial, auxiliar i marge de 
tolerància. Per tant, poden existir operacions de preparació, essencials, auxiliars i de marge 
per cada fase de processat, inspecció, transport i emmagatzematge. 

 

 

4.2.- Procés d’elaboració de productes deshidratats. 

Tot seguit s’exposa un diagrama del procés complert de realització del producte (figura 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama general de realització del producte [4] 
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Concretant més en el que és l’elaboració del producte i la seva distribució als clients, s’obté 
el següent diagrama de blocs (figura 4.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2: Diagrama de fabricació de productes per mescla d’ingredients deshidratats 

Es reben les matèries primes deshidratades i es desen a un magatzem fins que arriba el 
moment del mesclat. Un cop realitzada la mescla de tots els ingredients i obtinguda la 
fórmula deshidratada, es procedeix a la dosificació i envasat del sobre de sopa, amb un 
posterior paletitzat i emmagatzematge. Posteriorment, es realitza la distribució i el producte 
arriba al consumidor. 

De tot el procés d’obtenció del producte deshidratat, l’estudi es focalitzarà principalment a 
l’etapa de “dosificació i envasat”, que és on s’obté pròpiament el producte final, en aquest 
cas, el sobre de sopa. 

Cal destacar que a la fàbrica objecte d’estudi es realitza aquesta etapa de “dosificació i 
envasat” per gravetat. És a dir, es preparen les fórmules, es guarden en globus o big bags, i 
es col·loquen a la zona d’alimentació (Figura 4.3: Sala d’Alimentació. Conjunt d’alimentació 
de la línia S7) de la màquina corresponent, deixant caure el producte a la zona d’envasat 
(veure Figura 4.4: Sala d’Envasat. Conjunt de dosificació de la línia S7) per gravetat: 

RECEPCIÓ DE MATÈRIES PRIMES 
I MATERIAL D'EMBALATGE

CONSUMIDOR

ACONDICIONAMENT

EMMAGATZEMATGE

PALETITZAT

DOSIFICACIÓ I ENVASAT

MESCLAT

MAGATZEM DE SECCIÓ

MAGATZEM MANUAL O 
AUTOMÀTIC

DISTRIBUCIÓ
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Figura 4.3: Sala d’Alimentació. Conjunt d’alimentació de la línia S7 

 

Figura 4.4: Sala d’Envasat. Conjunt de dosificació de la línia S7 

 

 

4.3.- Seqüència de l’etapa de “Dosificació i Envasat” d’un 
sobre de sopa. 

Centrant el procés d’obtenció del sobre de sopa deshidratada a la Sala d’Envasat, es detalla 
la seqüència fotogràfica d’aquest procés a l’Annex A: Sala d’Envasat. Seqüència fotogràfica 
del procés de Dosificació i Envasat, explicant a continuació cadascun dels punts: 



Estudi de l'etapa d'envasat a la fabricació de productes alimentaris deshidratats.    Pàg.19 

 

 

− Punts 1. Envasadora (davant) i 2. Envasadora (darrera): Imatges per mostrar el 
conjunt de l’Envasadora, tant per davant com per darrera. 

− Punts 3. Bobina i 4. Detall recorregut bobina: La imatge 3 mostra la ubicació de la 
bobina a l’Envasadora, i la 4 és un croquis del recorregut de tensat pel que ha de 
passar abans de la formació de la bossa. 

− Punt 5. Formació de bossa: La imatge 5 mostra el plec que experimenta la bobina 
per formar la bossa. 

− Punt 6. Marcatge bossa: A la imatge 6 s’observa el moment en què es realitza el 
marcatge del sobre de sopa. En aquest marcatge hi apareix la data de consum 
preferent i el lot: 

 

Figura 4.5: Detall del marcatge del sobre de sopa 

El 06/2008 pertany a la data de consum preferent, i per tant, cal consumir el producte 
abans del mes de juny de l’any 2008. 

El 6352 pertany al lot: el primer dígit indica l’any en que s’ha fabricat, i els tres 
darrers dígits pertanyen al dia julià. Per tant, el sobre de la imatge s’ha fabricat el 18 
de desembre de l’any 2006. 

− Punt 7. Tall de bobina: A la setena imatge, apareix el detall de la tisora que talla la 
bobina i la separa en el que ja seran els sobres de sopa. La tisora detecta quan ha 
de fer el tall gràcies a la lectura prèvia de la màcula, detall que es podia veure a la 
imatge 6 però que es detalla a continuació: 

 

 

 

 

Figura 4.6: Detall de la lectura de màcula 
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La màcula capta la diferència de tonalitat entre el color groc de la bossa i la ratlla 
negra que hi ha entre bossa i bossa, punt pel que ha de tallar. 

Posteriorment al tallat de la bossa, aquesta passa per la zona de mordasses, de 
manera que es segellen les dues obertures laterals. 

− Punt 8. Obertura bossa: Amb unes pinces a ambdós costats del sobre, aquest 
s’obre. Per assegurar-ne la correcte obertura, s’introdueix dins la bossa el semi-con 
blanc que apareix a la imatge 8. 

− Punt 9. Dosificació del producte: En aquesta imatge s’observa el moment en què 
les bosses passen per la zona de dosificació pròpiament dita. A la imatge només 
s’observa el tub de caiguda de la tolva, però segons els ingredients que requereixi el 
producte final, s’habiliten més dosificacions: volumètric i vibradors. 

− Punt 10. Tancament de bossa: Una vegada ja s’ha dosificat tot el producte, es 
procedeix al tancament de la bossa per la seva part superior mitjançant una darrera 
mordassa. 

− Punt 11. Sortida envasadora: Un cop format, el sobre de sopa surt de l’envasadora. 

− Punt 12. Pesadora: Les bosses passen per la pesadora: totes les que no 
compleixen el pes especificat (evidentment, amb uns marges d’error) són rebutjades. 

− Punt 13. Entrada encaixadora: Aquelles bosses que han complert les 
especificacions requerides de pes són traslladades amb unes cintes fins a 
l’encaixadora. 

− Punt 14. Sortida encaixadora: S’encaixen les bosses i surten les caixes formades 
per sotmetre’s a l’etapa de paletitzat. 

− Punt 15. Marcatge cartró: Abans del paletitzat, la caixa passa pel marcador de 
cartró: 

 

Figura 4.7: Detall del marcatge del cartró 
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Al marcatge del cartró s’observa: el nom del producte, el codi de barres, la indicació de 
per on s’ha d’obrir la caixa (front), l’hora de fabricació, el codi del producte, el codi EAN, el 
nombre de sobres per caixa, la línia on s’ha fabricat, la data de consum preferent i el lot. 
Un cop la caixa està marcada es procedeix a l’etapa de paletitzat. 

 

L’empresa disposa d’una àmplia gamma de productes que ha de fabricar i, alhora, procurar 
que l’estoc sigui el mínim possible degut al alt cost que en comporta. Per aquests motius la 
línia d’envasat a estudiar està subjecta a un gran nombre de canvis de format (en alguns 
casos, fins a 4 canvis diaris) en els que el temps de no-producció pot arribar a ser molt 
elevat i, per tant, a l’etapa de dosificació i envasat es troba el coll d’ampolla del procés 
productiu. En conseqüència, reduir-ne el temps que es perd per realitzar aquesta tasca, faria 
augmentar considerablement el rendiment de la línia i, per tant, cal cercar una metodologia 
que s’ajusti a reduir el temps de canvi de format d’un producte a l’altre per augmentar la 
capacitat de producció de tot el procés en general. 

De la mateixa manera, a través de l’estudi del procés de producció i, analitzant la política de 
qualitat de l’empresa, s’ha considerat oportú realitzar una avaluació de la seguretat 
alimentària que comporta la fabricació de sopes, i concretament, l’etapa d’envasat. Tenint en 
compte que el millor remei per evitar una crisi és la prevenció, es pretenen reduir el nombre 
d’incidents i, en conseqüència, evitar les possibles crisis alimentàries que es puguin donar o, 
si més no, que l’empresa estigui el millor preparada possible si algun dia succeeixen. 

Segons la política de qualitat de l’empresa, el seu objectiu principal és l’acceptació dels seus 
productes per part dels clients. Per això, caldrà verificar la no afectació de l’aplicació d’una 
metodologia per augmentar el rendiment de les línies d’envasat a la seguretat alimentària, i 
viceversa. 

 

 

4.4.- Perspectiva actual i futura de la línia de fabricació. 

A continuació es presenta un gràfic de l’evolució anual de la producció des de l’any 2000 al 
2005 [4] per veure quina ha estat la progressió i analitzar-ne les possibles fluctuacions.  

Cal aclarir prèviament que entre els anys 2000 i 2002 l’empresa va experimentar una 
obertura cap a nous mercats internacionals, motiu pel qual la producció augmenta 
considerablement. A finals del 2002 s’arriba a una saturació de la fabricació i al 2003 es 
decideix traspassar una part de la producció a altres fàbriques de l’empresa situades dins el 
país, juntament amb la maquinària necessària per realitzar la fabricació. 
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Figura 4.8: Evolució anual de la producció fins al 2005 

També es considera oportú veure l’evolució de les reclamacions per tipus realitzades pels 
consumidors fins al 2005 [4]. 
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Figura 4.9: Evolució de les reclamacions per tipus 

Al gràfic anterior es pot observar que els darrers anys hi ha hagut un cert descens en les 
reclamacions, malgrat aquest no es consideri suficient. Per altra banda, el nombre de 
reclamacions augmenten força fins al 2002, fet que en principi s’atribueix a què el mercat 
internacional és més exigent que el nacional. Es poden veure aquestes proporcions relatives 
al tipus de mercat al següent gràfic [4], en el que en general s’observa que la majoria de les 
reclamacions pertanyen a l’Europa Occidental i, en segon terme, al mercat nacional: 
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Figura 4.10: Evolució de les reclamacions segons el tipus de mercat 

A part de l’exposició dels valors absoluts de producció i nombre de reclamacions, es 
considera que per avaluar correctament les reclamacions, cal analitzar-les respecte la 
producció anual obtinguda [4], tal i com s’observa al següent gràfic: 
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Figura 4.11: Evolució de les reclamacions respecte la producció anual 

En aquest gràfic es pot observar que, malgrat la reducció de reclamacions de l’any 2003 
obtingudes degut al trasllat de la producció, el percentatge de reclamacions d’aquest any va 
augmentar arribant al punt més alt dels darrers anys, fet atribuïble a que es va prioritzar el 
trasllat de maquinària i la qualitat en va quedar afectada. També es pot observar que 
últimament aquest percentatge ha seguit una tendència decreixent, però aquesta disminució 
no es considera suficient. Per aquest motiu, s’estableixen dues prioritats de millora 
estretament vinculades una amb l’altra: l’augment de la producció (avaluada a través de la 
millora del rendiment de fabricació) i la seguretat alimentària. 
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Partint d’uns valors objectiu de producció, es pretendrà augmentar el rendiment de fabricació 
i prioritzar el seguiment de tots els processos productius a fi de garantir la màxima seguretat 
alimentària amb cost raonable. 

Pel que fa a l’avaluació de la seguretat alimentària, a part de l’objectiu de reducció de les 
reclamacions, s’observaran els resultats obtinguts a les inspeccions higiènico-sanitàries, 
doncs es tracta d’un paràmetre de rellevant importància pel correcte funcionament de la 
fàbrica. A continuació s’exposen els resultats de les inspeccions higiènico-sanitàries 
realitzades al 2005 [4]: 
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Figura 4.12: Evolució de les inspeccions higiènico-sanitàries del 2005 

Es compararan aquests darrers valors amb els obtinguts els anys 2006 per avaluar si s’ha 
notat alguna millora al respecte. 

A partir d’aquest punt es procedeix a plantejar la perspectiva actual i futura de les prioritats 
mencionades: la millora del rendiment dels processos i la seguretat alimentària dels 
consumidors. 

 

4.4.1.- Millora del rendiment. 

4.4.1.1.- Filosofia de producció prèvia 

Fins a l’actualitat, la fàbrica d’estudi treballava seguint la filosofia de producció MRP II 
(Manufacturing Resource Planning), és a dir, Planificació de Recursos de Manufactura. [6] 
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Les tècniques MRP han estat una solució a un problema clàssic de producció: el de 
controlar i coordinar els materials per a què es trobin a punt quan són precisos. 

El sistema MRP II, planificador dels recursos de fabricació, és un sistema que proporciona la 
planificació i control eficaç de tots els recursos de la producció. El sistema dóna resposta a 
les preguntes, quan i quant es produirà, i quins són els recursos disponibles per fer-ho. 
Aporta un conjunt de solucions que proporciona un complert sistema per la planificació de 
les necessitats de recursos productius, que cobreix tant el flux de materials, com la gestió de 
qualsevol recurs que participi en el procés productiu. 

El problema apareix quan l’empresa disposa d’un gran nombre de proveïdors i utilitza MRP 
per planejar i ordenar els subministres d’acord amb la demanda del mercat. Què passa quan 
els proveïdors no estan disponibles? El sistema MRP no preveu la velocitat i la flexibilitat per 
unir els subministres i la demanda en temps real en vàries situacions, malgrat això sigui 
necessari per a què l’empresa reaccioni de forma raonable a qualsevol fluctuació del 
subministrament. 

En aquest moment és molt probable que l’empresa s’estigui enfrontant a la contradictòria 
situació de baixa utilització i gran quantitat de temps extra per acabar les coses a temps. 
L’inventari és gran, i malgrat així als punts crítics d’acoblament hi falten parts. Es fabriquen 
lots de mida econòmica i els costos segueixen essent alts. 

És evident que hi ha la necessitat d’un nou marc de les filosofies de gestió de la producció. 
Es requereix una metodologia que pugui fer que els materials flueixin ràpidament i previsible, 
fins i tot en els productes més complexos, amb demandes i subministraments volàtils. Tot 
seguit, es plantegen les propostes de noves filosofies de producció. Caldrà analitzar tots els 
processos i seleccionar la més adient per obtenir un rendiment òptim del procés productiu. 

 

4.4.1.2.- Noves filosofies de producció 

A continuació, es presenten dues de les possibles filosofies que permetrien aconseguir la 
millora/optimització del procés productiu: 

- Aplicant una filosofia de gestió com Lean Manufacturing, incloent 6 Sigma i d’altres 

- Aplicant la teoria de les restriccions. 

 

a) Lean Manufacturing. 

El Lean Manufacturing [5] és una filosofia de gestió basada en sistemes i eines concretes 
per aconseguir que els processos s’ajustin el màxim possible a la demanda, creant una 
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cultura i mètode d’eliminació dels malbarataments a la cadena de valor: produir el que és 
necessari servir; quan sigui necessari servir-ho; en la quantitat justa que és necessari servir; 
optimitzant costos. 

Lean Manufacturing persegueix millorar simultàniament totes les mètriques de funcionament 
de la fàbrica mitjançant l’eliminació sistemàtica dels malbarataments. A partir d’aquest 
plantejament que Toyota va desenvolupar i aplicar amb tant d’èxit a les seves factories, els 
projectes Lean modifiquen l’organització física del treball en la línia de fabricació, en el 
control de la producció, en la logística i en tota la cadena de subministrament.  

Les principals eines que Lean Manufacturing empra són: 

• Value Stream Mapping: o anàlisis de la cadena de valor de l’empresa, és una eina 
de gestió que dóna una visió de tota la cadena de valor des que el client fa una 
comanda (mirant els fluxos de tota la informació, comunicació i documentació) fins a 
l’entrega del producte. Es basa en la visualització dels fluxos de materials i 
d’informació com a base pel disseny d’estratègies de planificació-control de la 
producció i de la minimització del termini de lliurament. 

És una eina que proporciona una visió global d’empresa i permet dissenyar e 
implementar un estat futur millor, millorant l’enteniment dels fluxos d’informació i com 
estan connectats amb la planificació de la planta i els seus processos. 

• 5S: per obtenir un treball eficaç de qualitat es necessita un entorn de treball net, 
segur i rigorós. Les 5S permeten construir un entorn de treball funcional, regulat per 
normes senzilles, precises i eficaces. Es tracta d’una metodologia basada en 
l’organització, l’ordre i la neteja (també coneguda com OOL, Organización, Orden y 
Limpieza): 

 Seiri: Classificar. 

 Seiton: Ordre. 

 Seiso: Neteja. 

 Seiketsu: Estandarditzar la neteja. 

 Shitsuke: Disciplina. 

• KANBAN: es tracta d’un sistema d’autogestió per situacions de demanda 
suficientment regular dins d’un període donat. Kanbans són senyals visuals que 
s’utilitzen per indicar que fan falta més peces o materials. 

• KAIZEN: és una eina bàsica per a la millora continua de l’empresa basada en el 
treball en equip: la gestió de projectes mitjançant equips multidisciplinars i els equips 
permanents de millora, com a valedors de la capacitat de resposta i adaptació als 
canvis de mercat i promotors de la cultura de millora contínua. A les sessions de 
Kaizen les empreses s’allunyen dels tradicionals projectes faraònics i es concentren 
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en realitzar petites però constants millores dels seus processos. Gran part del temps 
es dedica a “fer que les coses es realitzin”. En aquestes sessions Kaizen els 
participants tenen facultats no només per determinar o suggerir la millora, sinó el que 
és més important, per efectuar-la. En Kaizen l’acció és el que prima. 

• SMED: Single Minute Exchange of Die, és una metodologia per realitzar canvis 
ràpids de producte. L’SMED tracta de minimitzar les operacions i reduir el temps que 
la màquina està parada a la mínima expressió. La minimització dels temps d’aturada 
per canvi de producte garanteix la flexibilitat i disponibilitat de les línies productives. 

• POKA-YOKE: és una eina que permet a les empreses produir o donar serveis a 
prova d’errors. Es tracta de sistemes físics e informàtics orientats a evitar errors en el 
procés deguts a la intervenció humana. La implementació del sistema anti-error 
col·labora en la minimització dels errors i, en conseqüència, augmenta els nivells de 
qualitat obtinguts. 

• Just in Time: o Just a Temps, és un sistema d’organització de la producció a través 
del qual es subministren les peces al client en el moment i en l’ordre (seqüència) en 
què ha d’incorporar-les als seus processos. 

 

b) Teoria de les restriccions. 

És un conjunt de processos de pensament que utilitza la lògica de la causa i efecte per 
entendre el que succeeix i així trobar maneres de millorar. Està basada en el simple fet que 
els processos multitàrea de qualsevol àmbit només es mouen a la velocitat del pas més lent. 

La manera d’accelerar el procés és utilitzar un catalitzador en el pas més lent i aconseguir 
que treballi fins el límit de la seva capacitat per accelerar el procés complet. En la descripció 
de la teoria de les restriccions, aquests factors limitants es denominen restriccions o "colls 
d’ampolla". 

El Dr. Eliyahu Goldratt, autor dels principis de la Teoria de les Restriccions [11], va 
argumentar que els recursos de producció no són independents, sinó una cadena d’anelles 
interdependents treballant per l’objectiu de “fer diners”. Així com l’anella més dèbil determina 
la resistència d’una cadena, només uns pocs recursos crítics (els anomenats colls 
d’ampolla) determinen el funcionament d’una planta. Identificant i programant primer aquests 
recursos, és possible administrar el flux de productes d’aquesta fàbrica. 

Es tracta d’una solució robusta per la cadena d’abastament que només pot construir-se al 
voltant d’una sòlida solució a nivell de planta. Es considera necessari introduir el concepte 
de Drummer-Buffer-Rope (DBR), que es tracta d’una metodologia complerta de 
programació, execució i planificació basada en conceptes de la Teoria de les Restriccions. 
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La Teoria de les Restriccions (TOC) disposa de cinc eines per abordar les Restriccions de 
Política: [11] 

• Arbres de Realitat Actual: tècnica que s’utilitza per detectar els problemes 
medul·lars. Aquests problemes medul·lars són pocs i representen els efectes 
indesitjables que s’observen a la organització. 

• Evaporació de Núvols: tècnica per a la generació de solucions simples i efectives a 
conflictes, sense apel·lar al compromís. 

• Arbres de Realitat Futura: tècnica per avaluar la solució, trobar branques negatives 
i la forma de neutralitzar-les. 

• Arbres de Prerrequisits: tècnica per identificar i relacionar els obstacles que es 
trobaran al implementar la solució, ja que cada solució crea una nova realitat. 

• Arbres de Transició: tècnica final, en la que es materialitza la tàctica que permetrà 
que la solució obtinguda pugui implementar-se amb èxit. Aquí es quantifiquen les 
necessitats econòmiques i els beneficis esperats. Defineix el pla d’acció. 

 

Un cop presentades dues de les filosofies habituals de producció, caldrà escollir la que millor 
s’adapti a les necessitats productives de l’empresa i a les seves condicions de treball. Cal 
destacar també que amb la implantació d’una nova metodologia de treball es fomentarà un 
seguiment exhaustiu dels processos que afavorirà directament la seguretat alimentària. 
L’elecció de la nova metodologia a aplicar es desenvolupa a l’apartat 5.- Elecció de la 
metodologia a aplicar: l’SMED. 

 

4.4.2.- Seguretat alimentària. 

4.4.2.1.- Situació prèvia: Política de qualitat i Criteris d’avaluació i classificació 
d’incidents 

Per mantenir la qualitat i la seguretat dels aliments durant la cadena alimentària és necessari 
que els procediments de manipulació garanteixin la salubritat dels aliments i que es controlin 
els esmentats procediments per assegurar que es duguin a terme de forma adient. 

Es considera que la seguretat alimentària del producte va molt lligada a la qualitat del 
mateix. Per aquest motiu, s’ha cregut oportú exposar la política de qualitat que es realitza a 
l’empresa estudiada, a més dels criteris d’avaluació i classificació d’incidents: 



Estudi de l'etapa d'envasat a la fabricació de productes alimentaris deshidratats.    Pàg.29 

 

 

a) Política de qualitat 

La següent descripció de la política de qualitat correspon a un manual que pertany als 
documents de referència de l’empresa a nivell intern, i ha estat redactat pel Director de la 
fàbrica en estudi [4]: 

El respecte pels clients i consumidors, juntament amb el respecte per les persones, per la 
tecnologia i per la creativitat constitueixen els pilars sobre els que es sustenta la cultura 
empresarial de l’empresa estudiada. 

L’objectiu de la organització és satisfer les necessitats de tots els interessats en l’activitat de 
la mateixa, establint com a fita de desenvolupament del sistema de qualitat aconseguir 
l’excel·lència en la gestió com a garantia de supervivència i millora a llarg termini. 

Per aconseguir-ho, es planteja un sistema de gestió basat en la satisfacció de les 
necessitats de totes les parts interessades en l’activitat de l’organització: clients, 
treballadors, proveïdors, societat en general i accionistes. 

Amb l’objectiu de garantir l’esmentada satisfacció, el Sistema de Qualitat de la companyia es 
desenvolupa prenent com a base els següents principis: 

1. Organització orientada al client, coneixent de manera permanent les seves 
necessitats i exigències, i mesurant el seu grau de satisfacció. 

2. Liderat que potenciï la identificació de totes les persones de la companyia, 
mitjançant la definició d’una missió i visió clara, d’uns objectius i fites desafiants i 
d’uns valors ètics de comportament que marquen l’actuació de tots els membres. 

3. Reconeixement de la importància dels recursos humans com a element clau pel 
desenvolupament de l’activitat, assegurant que desenvolupa la seva activitat en un 
entorn segur, i considerant la motivació i la implicació de les persones com un 
objectiu estratègic de la companyia. 

4. Enfocament de l’activitat basat en els processos desenvolupats, definint-los, 
atribuint les responsabilitats per la seva execució, identificant els seus clients, 
mesurant l’eficàcia i eficiència dels mateixos en funció del valor aportat a totes les 
parts interessades i assegurant que siguin respectuosos amb la societat, de manera 
que no suposin molèsties pels ciutadans i tinguin un impacte ambiental mínim . 

5. Enfocament del sistema cap a la gestió, planificant les activitats, executant-les per 
assolir uns objectius clarament definits, avaluant la seva eficàcia i eficiència i 
establint accions de millora del sistema. 

6. Establir la millora contínua com un hàbit de tota l'organització enfocat a incrementar 
de manera sostinguda la satisfacció del client i l’eficàcia i eficiència dels processos. 
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7. Enfocament objectiu cap a la presa de decisions, basat en les dades obtingudes 
de la medició de l’activitat, assegurant la qualitat de la informació i la disponibilitat a 
tots els nivells de l’organització on es requereixi per la presa de decisions. 

8. Relacions mútuament beneficioses amb el subministrador, potenciant la 
comunicació per assegurar que cada part coneix les necessitats i expectatives de 
l’altre, buscant sempre el benefici d’ambdues parts, i establint una relació basada en 
la confiança mútua. 

Actualment s’estableixen objectius de millora del Sistema de Qualitat basats en els principis 
exposats. La Direcció tanmateix estableix una sistemàtica de revisió dels objectius assolits i 
de l’eficàcia del propi Sistema implantat per aconseguir els objectius, assignant els recursos 
humans, tecnològics i materials necessaris i suficients per donar resposta a tals exigències. 

La consecució dels objectius generals i particulars establerts en aquesta Política de Qualitat 
requereixen el compromís de tots i cada un dels integrants de la Companyia, i per 
aconseguir-ho la Direcció assumeix el compromís de recolzar i promoure activament el 
Sistema de Qualitat basat en els principis exposats a tots els nivells de l’organització. 

 

b) Criteris d’avaluació i classificació d’incidents 

Es considera crisi a qualsevol incident en el que hi ha raons per creure que un producte 
distribuït a la cadena de subministrament o situat en el mercat pugui: 

• Ser perillós per la salut i/o 

• Ser perjudicial pel medi ambient i/o 

• Provocar un seriós prejudici en 
l’organització del negoci i/o a la 
imatge de la companyia. 

Per determinar si una situació es tracta d’un incident o una crisi, s’avaluarà la situació en 
base als següents criteris [4]: 

 La gravetat de l’efecte nociu. Es consideren les següents situacions: 

• Efecte nociu lleu: <2% Incapacitat. Reversible. Implica molèsties. 

• Efecte nociu greu: 2-15% Incapacitat. Irreversible. Implica hospitalització. 

• Efecte molt greu: >15% Incapacitat. Irreversible. Hospitalització. Risc de mort. 

 La probabilitat d’efectes nocius. Es consideren les següents situacions: 

• Probabilitat Molt Alta. 

• Probabilitat Alta. 

• Probabilitat Mitja. 

• Probabilitat Baixa. 

• Probabilitat Molt Baixa. 
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 Grau de risc. Es considera que pot ser Molt Alt, Alt, Mitjà, Baix o Molt Baix. 

 Grup de població afectada: es consideren els següents grups: 

• Persones vulnerables: 

 Molt vulnerables: malalts o persones hospitalitzades, persones que 
presenten intoleràncies o al·lèrgies, menors de 5 anys i molt ancians. 

 Vulnerables: nens entre 5 i 11 anys, persones grans. 

• Adults normals. 

 L’obvietat del perill: 

• Perill obvi. • Perill no obvi. 

 La informació donada al consumidor en el producte: 

• S’adverteix del perill. • No s’adverteix del perill. 

Les crisis es poden classificar en funció de: 

 Risc sobre la salut: Grau 1: Risc real; Grau 2: Risc potencial; Grau 3: No existeix risc 
significatiu. 

 L’extensió geogràfica. Grau 1: Internacional; Grau 2: Nacional; Grau 3: Local. 

 Segons la presència a la opinió pública: Grau 1: presència a la opinió pública; Grau 
2: no presència a la opinió pública. 

A l’Annex B: Taula d’avaluació i classificació d’incidents s’adjunta una taula d’avaluació de 
perills recopilant la informació de tots els criteris exposats.  

Quan es tracta de gestionar una crisi, és molt comú preguntar-se: “D’on vénen les crisis?”. 
Per respondre la pregunta cal tenir clar: 

• Circumstàncies que poden desembocar en crisis: 

- Microbiològiques, com per exemple, a les conserves de peix. 

- La utilització de productes de neteja o additius “sospitosos”. 

• Crisis que poden tornar a ocórrer: 

- Matèria prima de poca qualitat: Salmonella, Listeria. 

- Problemes mediambientals: dioxines, olis minerals. 

Les crisis no es poden planificar, però es pot realitzar un pla de gestió de crisis. Es tracta 
d’un pla que descriu el procediment per gestionar-la: qui n’és el responsable, quan s’ha de 
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prendre contacte amb els mitjans de comunicació, les autoritats, ...  És necessari: 

1. Fer una llista de crisis possibles. 

2. Avaluar els organismes, grups... que puguin ser influenciats (internament, 
nacionalment, els clients, les autoritats, els accionistes...). 

3. Qui serà el responsable de contactar amb els diferents grups d’interès? Hi haurà 
interaccions entre els grups? 

4. És possible mesurar l’impacte de la informació sobre els grups d’interès per poder 
planificar millor la informació? 

És molt important tenir en compte que el millor remei per evitar una crisi és la prevenció.  

 

4.4.2.2.- Perspectiva futura 

A la vista dels índexs de qualitat exposats a les planes 22-24, s’ha arribat a la conclusió que 
probablement no s’està seguint estrictament la política de qualitat descrita, fet que ha derivat 
en un problema de seguretat alimentària. Un seguiment més profund ha permès detectar 
que aquest fet s’ha degut als continus canvis que ha experimentat l’empresa (obertura a 
nous mercats internacionals, trasllat de certes màquines...) que han fet deixar en segon 
terme aquests seguiments. Cal destacar que els canvis com a tals no justifiquen la pèrdua 
de qualitat, però sí que ocasionen un desconcert que provoca que no es segueixi 
estrictament la normativa. 

El que es té com a objectiu principal en un futur immediat és prioritzar el correcte seguiment 
de tots els processos. Cal a més afegir que el fet de seguir les indicacions més acuradament 
ajuda a la correcta implantació de la nova filosofia de producció, i no es pot oblidar que la 
gestió condiciona el desenvolupament, i viceversa. 

Es considera també necessari realitzar una revisió a nivell corporatiu dels procediments 
d’homologació de matèries primes, homologació de proveïdors, avaluació de proveïdors i 
criteris d’homologació de productes lliures d’insectes. 

Per assolir un correcte seguiment alimentari, coneixent la política de qualitat de l’empresa i 
els criteris d’avaluació d’incidents, es desenvolupa a l’apartat 7.- Seguretat alimentària a la 
fabricació de productes deshidratats una avaluació dels perills sanitaris genèrics i concrets 
del producte, a més de l’estudi d’alguns exemples d’aplicació que descriuen la situació de 
l’empresa. Tot aquest desenvolupament es realitza amb la finalitat de garantir la seguretat 
alimentària de l’empresa i conseqüentment estar previngut enfront una possible crisi al 
sector de l’alimentació, doncs no es pot oblidar que el millor remei per evitar una crisi és la 
prevenció.
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5.- Elecció de la metodologia a aplicar: l’SMED 

A l’apartat 4.4.1.2.- Noves filosofies de producció s’ha realitzat la presentació de dues de les 
filosofies de gestió de producció, el Lean Manufacturing i la teoria de les restriccions, incidint 
en com difereixen en la seva aplicació pràctica. 

Aplicar el Lean Manufacturing a la fàbrica estudiada implicaria realitzar canvis en tota la 
cadena logística: proveïdors, fàbrica, distribució... equilibrant i sincronitzant tota la logística. 
Es considera que aquesta aplicació és innecessària mentre hi hagi un coll d’ampolla tan 
destacat com és en aquest cas la producció de les línies d’envasat. 

Així doncs, es considera més adient seguir la teoria de les restriccions centrant l’atenció 
en la millora de les línies d’envasat i conseqüentment augmentar la capacitat de producció 
de tot el procés en general. 

L’SMED, una de les eines descrites en el Lean Manufacturing, s’ajusta molt a les necessitats 
de millora de les línies d’envasat, doncs la major pèrdua de temps radica en els canvis de 
producte. Per tant, es decideix seguir la teoria de les restriccions aplicant la metodologia 
SMED a la línia objecte d’estudi. 

 

L’SMED [10], Single Minute Exchange of Die (o canvi d’eina en poc temps), és una 
metodologia de gestió de la producció, l’objectiu de la qual és el de reduir els temps de canvi 
de format d’un producte a l’altre. 

La necessitat de fabricar sèries de productes cada cop més petites s’ha generalitzat en els 
darrers anys degut a la necessitat de lliuraments de productes en terminis cada vegada 
menors. Les empreses han de ser flexibles i, en molts casos, degut a la manca d’interès en 
controlar els temps de canvi de format a les màquines, resulta molt difícil arribar a aquesta 
meta. 

L’SMED és una metodologia clara, fàcil d’aplicar i que aconsegueix resultats de forma ràpida 
i, en alguns casos, sorprenents. L’ordre i la definició de mètodes de treball estàndards són 
els pilars de l’SMED, que va ser desenvolupat per Shigeo Shingo [10] al Japó a mitjans del 
segle XX. 

Els conceptes bàsics de l’SMED s’expliquen en els següents apartats [10]: 
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5.1.- Fonaments de l’SMED. 

Segons Shingo, les operacions de preparació de màquines poden ser de dos tipus 
fonamentalment diferents: 

- Preparació interna: com muntar o desmuntar una màquina, tasques que només 
poden realitzar-se quan la màquina es troba aturada. 

- Preparació externa: com transportar peces velles al magatzem, o portar les noves 
fins a la màquina... és a dir, tasques que poden realitzar-se mentre la màquina està 
en funcionament. 

Es destaquen les següents etapes conceptuals per a la millora de la preparació: 

- Etapa preliminar: No estan diferenciades la preparació interna i externa. 

• Anàlisi de producció continu. 

• Estudi del treball per mostres. 

• Entrevistes als treballadors. 

• Gravacions en vídeo (extremadament efectives si el vídeo es mostra als 
treballadors immediatament després de finalitzar l’operació, apareixeran idees 
i matisos útils que en moltes ocasions es poden aplicar imminentment). 

- 1ª Etapa: Separació de la preparació interna i externa. 

Si es fa un esforç per tractar la major part possible de l’operació de preparació com 
externa, el temps necessari per la preparació es reduirà usualment entre un 30 i un 
50%. 

- 2ª etapa: Convertir la preparació interna en externa. 

• Reavaluació d’operacions per veure si alguns passos estan erròniament 
considerats com interns. 

• Cerca de mètodes per convertir aquests passos en externs. 

- 3ª etapa: Perfeccionar tots els aspectes de la operació de preparació. 

Concentrar esforços per perfeccionar totes i cadascuna de les operacions elementals 
que constitueixen les preparacions interna i externa. 
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5.2.- Tècniques per aplicar el sistema SMED. 

- Etapa preliminar: No estan diferenciades la preparació interna i externa. 

A les operacions tradicionals es produeixen diferents tipus de malversacions: 

• Productes acabats i matèria prima es transporten amb la màquina aturada. 

• Parts necessàries per la operació s’entreguen després que la preparació 
interna ha començat, o una peça defectuosa es descobreix posteriorment al 
muntatge i les proves. Parts que ja no es necessiten es transporten al 
magatzem amb la màquina encara sense funcionar. 

• Una plantilla pot ser reemplaçada perquè no té la precisió necessària i 
necessita ser reparada; no es troben els cargols; una femella pressiona 
massa o no apareixen tacs d’un determinat espessor. 

Els gerents i enginyers de producció no han dedicat, tradicionalment, el seu temps i 
coneixements a l’anàlisi de les operacions de preparació. Molt sovint, designen 
aquestes tasques als treballadors, assumint que en són conscients i posaran tot de la 
seva part per acabar les preparacions lo abans possible. 

- 1ª Etapa: Separació de la preparació interna i externa. 

• Utilització d’una llista de comprovació amb totes les parts i passos necessaris 
per una operació, incloent: 

 Noms. 

 Especificacions. 

 Nombre de peces: 
matrius, cargols, ... 

 Pressió, temperatura i altres 
variables. 

 Valors numèrics de totes les 
mesures i dimensions. 

Agafant com a referència aquesta llista, es realitzarà una doble comprovació 
per assegurar que no hi ha errors en les condicions d’operació. 

• Utilització d’una taula de comprovació: és molt important establir una llista i 
una taula de comprovació específiques per cada màquina, i evitar la utilització 
d’una única llista per tota la fàbrica. 

• Realització de comprovacions funcionals: la llista de comprovacions és útil per 
cerciorar-se que totes les coses estan on haurien d’estar, però no informen de 
si es troben en perfecte estat de funcionament. Per tant, serà necessari 
realitzar comprovacions funcionals durant la preparació externa. 
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• Millora del transport d’eines i altres peces. Tot això s’ha de dur a terme com a 
procediment extern, realitzat pel propi operari mentre la màquina funciona 
automàticament, o bé per un altre empleat assignat al transport. 

- 2ª etapa: Convertir la preparació interna en externa. 

• Preparació anticipada de les condicions d’operació. 

• Estandardització de funcions (estandardització de les operacions de 
preparació). Requereix estandarditzar només aquelles peces les funcions de 
les quals són necessàries des del punt de vista de preparació. 

- 3ª etapa: Perfeccionar tots els aspectes de l’operació de preparació. 

• Millores radicals en les operacions de preparació externa. Les millores en 
emmagatzematge i transport de peces i eines poden contribuir a la millora de 
les operacions, malgrat no seran, en cap cas, suficients. 

• Millores radicals en les operacions de preparació interna. 

 

 

5.3.- L’aplicació de l’SMED a les operacions internes. 

Les tècniques més efectives comprenen la posta en marxa d’operacions en paral·lel, la 
utilització de certs tipus d’ancoratges funcionals i l’eliminació d’ajustos. 

Pas 5.1. Implementació d’operacions en paral·lel. 

El tema més important al realitzar operacions en paral·lel és la seguretat. 

Els directors diuen sovint que el tenir personal insuficient els impedeix realitzar operacions 
en paral·lel. Aquest problema s’elimina amb el sistema SMED perquè només és necessària 
una assistència de pocs minuts, i inclús poden ajudar els treballadors no especialitzats, 
donat que les operacions a realitzar són simples. L’assistència pot ser proporcionada per 
l’operador d’una màquina automàtica, per algú que aprofiti un temps buit entre operacions o 
pel supervisor de torn. 

Pas 5.2. Utilització d’ancoratges funcionals. 

Un ancoratge funcional és un dispositiu de subjecció que serveix per mantenir objectes fixos 
al seu lloc amb un esforç mínim. 
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• Fixacions en una volta: 

 El mètode de l’orifici 
en forma de pera. 

 El mètode de les 
arandelles en forma 
de “U”. 

 

 

 El mètode de les rosques acanalades. 

 El mètode de la ranura en forma de 
“U”. 

 El mètode de la brida. 

 

 

 

Figura 5.1: Comparació visual de l’ancoratge per cargol amb l’ancoratge en forma de pera 

 

• Mètodes d’un únic moviment: 

 Ressorts.  Falques i passadors.  Topalls i brides. 

Pas 5.3. Eliminació d’ajustos. 

Com ja s’ha explicat, els ajustos i operacions de prova suposen normalment fins a un 50% 
del temps de preparació. 

És importantíssim reconèixer que els ajustos no són una operació independent. Per eliminar-
los, cal retrocedir un pas i millorar els estats inicials de la preparació interna: 

• Fixant posicions numèriques de muntatge. Eliminar ajustos requereix, 
sobretot, abandonar la confiança de la intuïció al preparar màquines per a la 
producció. El pas inicial per eliminar els ajustos és fer calibracions. 

• Línies de centrat imaginari i plans de referència. 

• El sistema de mínim comú múltiple. El nombre es refereix al concepte de 
disposar d’un nombre de mecanismes equivalents al mínim comú múltiple de 
les condicions operatives. 

Pas 5.4. Mecanització. 

La mecanització s’ha de considerar únicament després d’haver procurat millorar la 
preparació utilitzant tos els mètodes descrits fins ara. 
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6.- Aplicació de la metodologia SMED 

L’SMED va néixer a la primavera de 1950, quan Shigeo Shingo va dirigir un estudi de millora 
de l’eficiència a la fàbrica de Toyo Kogyo de Mazda, a Hiroshima. [10] En aquell moment, a 
Shingo se li va ocórrer que les operacions de preparació de canvis de format eren realment 
de dos tipus fonamentalment diferents: preparació interna (IED) o preparació externa (OED), 
ambdues descrites a l’apartat 5.1.- Fonaments de l’SMED. 

A partir d’aquest moment, el desenvolupament del concepte SMED va durar dinou anys en 
total, resultat d’una culminació de la visió cada cop més profunda dels aspectes teòrics i 
pràctics de les millores en la preparació de màquines i canvis de format. Els tocs finals van 
ser estimulats pels requeriments de Toyota Motor Company per reduir el temps de 
preparació d’una premsa de 1000 tones de quatre hores a noranta minuts. 

L’SMED està basat en la teoria i en anys d’experimentació pràctica. És una aproximació 
sistemàtica a la reducció del temps de preparació de màquines que pot ser aplicada a 
qualsevol fàbrica i en qualsevol màquina. Amb aquesta metodologia, a més, és possible 
aconseguir resultats positius sense pràcticament inversió, fet que afavoreix la seva 
implantació. Per altra banda, potencia el seguiment dels processos de producció, tasca que 
potencia la seguretat alimentària del producte. 

Els resultats de l’SMED van més enllà de reduir els temps de canvi de format. Els fabricants 
que adopten el sistema SMED poden obtenir avantatges estratègics fonamentals eliminant 
els estocs i revolucionant els seus conceptes de producció bàsics. 

 

 

6.1.- Situació prèvia a l’aplicació d’SMED. 

El projecte a l’empresa on es vol aplicar SMED s’aprova el desembre de 2005 i, durant la 
segona quinzena de desembre i tot el mes de gener, s’organitzen unes sessions de 
comunicació. 

A les primeres hi participa tot el personal directament implicat amb el projecte: Cap de 
Producció, Cap d’Enginyeria i Manteniment, Cap d’Organització i Mètodes, Enginyeria 
d’envasat i Encarregats de Producció. En aquestes sessions es presenta el projecte amb els 
seus objectius, al mateix temps que s’exposa amb profunditat la metodologia SMED. 

Més endavant s’organitzen altres sessions a les que es convida a tots els Encarregats de 
Producció i Caps de torn, on s’informa del començament del projecte i dels seus principals 
objectius. 
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Existeixen quatre grups de línies dedicades a l’envasat de les diferents famílies de productes 
que composen el catàleg de productes de l’empresa. 

Cada línia disposa de: un Responsable de línia, que és qui s’encarrega del funcionament de 
la màquina; ½ Suport, una persona repartida en dues línies destinada a ajudar al 
Responsable en cas que aquest ho requereixi; i un Mecànic per cada grup de línies, que 
s’encarrega de tots els ajustos mecànics.  

El projecte inclou la planificació del desplegament de la metodologia SMED, el seu 
desenvolupament i posta en marxa a totes les línies de l’empresa. Però per evidents raons 
de temps lligades al termini d’entrega i per facilitar-ne la comprensió, s’ha decidit escollir una 
línia pilot per mostrar-ne l’estudi. 

 

 

6.2.- Estudi de la línia pilot. 

Es decideix iniciar el projecte en el grup de línies S’s, d’entre les que s’escull com a línia pilot 
la S7. S’ha fet aquesta elecció degut a que és la línia del grup subjecte a més canvis de 
producte i, en conseqüència, l’impacte esperat a nivell de millora de resultats serà major. 

Pas 1: Analitzar l’activitat. 

Es segueixen diversos canvis de producte i s’observen, entre d’altres, els següents incidents: 

Problema 1: el Responsable de línia té molts problemes per canviar el codi de producte a la 
pesadora. Existeixen tres tipus de pesadores amb procediments de canvi de producte 
lleugerament diferents. 

Solució: s’han elaborat uns petits manuals on s’explica de manera gràfica com es canvia de 
producte. S’han col·locat al costat de les pesadores. 

 

Figura 6.1: Detall del manual col·locat a la pesadora 
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Problema 2: es detecta, just en el moment de canviar un bobina per una altra, que la bobina 
que s’ha servit no és la correcta. Es constata que no hi ha cap control sobre el material 
d’envasat servit a la secció, doncs ningú verifica que el material pendent de ser rebut hagi 
arribat realment. 

Solució: es podria entregar al Servei Secció (qui s’encarrega de servir el material) una còpia 
de tot el material d’envasat que serà servit durant aquell torn, per a què a mesura que es 
retiren i ordenen els palets a la sala, verifiqui que tot ha arribat. 

Aquest punt es desenvolupa en el Pas 3. Organitzar les activitats externes, i s’ha solucionat 
implantant la base de dades Informes d’Envasat, al punt 6.3.2. 

 

Problema 3: el Mecànic encarregat de realitzar el canvi de producte és avisat quan la 
màquina ja és aturada, i acudeix sense saber quin tipus de canvi haurà de realitzar ni el 
material que haurà de preparar. 

Solució: el Mecànic ha de ser avisat amb temps suficient al canvi per a què consultant els 
fulls de producte (veure el punt 6.3.1.- Fulls de producte) prepari tot el material necessari. 

Aquesta situació s’ha procurat pal·liar amb el document Llista d’activitats prèvies al canvi de 
producte, detallat al punt 6.3.3. i amb la base de dades Informes d’Envasat, al punt 6.3.2. 

 

Problema 4: el Responsable de línia desmunta el tub de caiguda de base i aspira el seu 
interior, tenint en compte que es tracta d’una neteja compatible i ha aplicat la neteja com si 
es tractés d’una neteja incompatible. 

Solució: tot i que existeixen procediments de neteja per canvis de producte on s’expliciten 
les tasques a realitzar en cada cas (veure el punt 6.3.5.- Procediments de neteja), la decisió 
final sobre quin procediment aplicar recau sobre el Responsable de línia. 

Aquesta situació provoca que, si hi ha algun dubte sobre realitzar un tipus de neteja o un 
altre, es decanti en la majoria dels casos per la neteja a fons dels productes incompatibles, 
evitant així la possible aparició de matèries estranyes deguda a la falta d’higiene (punt 
desenvolupat a l’apartat 7.2.1.- Mesures a realitzar pels perills sanitaris genèrics). Una opció 
per resoldre aquest dubte seria incorporar una casella als fulls d’Especificacions d’Envasat 
(actualment ja s’ha fet, veure el punt 6.3.2.- Especificacions d’Envasat) on l’Encarregat pugui 
explicitar quin tipus de neteja s’hauria de dur a terme en cada canvi de producte. 

Aquest punt es desenvolupa al Pas 5. Reduir els temps d’activitats internes. 
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Problema 5: el Responsable de línia i el Suport desmunten el bisensfí de caiguda de base i 
canvien el cargol dosificador sense ajuda del Mecànic. Tenen problemes per 
desmuntar/afluixar algunes peces ja que estan collades amb molta força. 

Solució: no és habitual que el Responsable de línia i el Suport realitzin aquestes funcions, 
però cal destacar que si es fessin algunes millores serien tasques perfectament realitzables 
per ells, evitant així avisar al Mecànic en aquestes situacions. 

Aquest punt es desenvolupa al Pas 5.2. Utilització d’ancoratges funcionals. 

 

Pas 2: Separar accions internes de les externes. 

Es segueixen una sèrie de canvis de producte a la línia, separant els tipus d’operacions que 
es duen a terme, internes o externes. 

Al següent exemple s’observa que hi ha força operacions externes que, si no es realitzessin 
durant el canvi, la duració d’aquest disminuiria considerablement: 

Tasques que realitza el Responsable de línia: 

Taula 6.1: Diferenciació dels tipus d’activitats que realitza el Responsable de línia. 
 

Activitat Duració Tipus
Esperar 23 min Externa

  Esperar 8 min Externa 
  Esperar al Mecànic 7 min Externa 
  Canviar bobina 4 min Interna 
  Desmuntar tolva base 4 min Interna 
  Aspirar zona superior 4 min Interna 
  Netejar bisensfí caiguda de base 3 min Interna 
  Muntar tolva  3 min Interna 
  Ajustar dosificacions 3 min Interna 
  Canviar Operació 3 min Interna 
  Aspirar interior bisensfí caiguda 2 min Interna 
  Canviar cargol i netejar anterior 2 min Interna 
  Ajustar pesos de base i volum. 2 min Interna 
  Anar a buscar l’escala 1 min Externa 
  Retirar bisensfí caiguda 1 min Interna 
  Netejar interior bisensfí caiguda 1 min Interna 
  Canviar producte a la Pesadora 1 min Interna 
  Ajustar el tall de la bobina 1 min Interna 
  Esperar 1 min Externa 
  Producte OK (en pes) 1 min Interna 

TOTAL 75 min

Només activitats "Internes" 36 min  
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Com s’observa a la Taula 6.1, hi ha força activitats que no s’haurien de realitzar durant el 
canvi i, en aquest cas en concret, les activitats externes suposen més del 50% del temps 
total. Aquesta proporció es pot veure amb les proporcions temporals a la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Proporció temporal de les activitats que realitza el Responsable de línia. 

Caldria esbrinar a què es deuen exactament els temps d’espera per intentar evitar-los en les 
posteriors ocasions, doncs suposen que la màquina estigui aturada durant 40 minuts. 

Tasques que realitza el Suport: 

Taula 6.2: Diferenciació dels tipus d’activitats que realitza el Suport. 

 

Activitat Duració Tipus
Esperar. Anar a buscar draps 4 min Externa
 Recuperar bosses bones 3 min Interna 
 Escombrar 3 min Externa 
 Netejar amb draps (darrera) 2 min Interna 
 Esperar. Netejar amb draps 2 min Interna 
 Escombrar 2 min Externa 
 Esperar 2 min Externa 
 Posar a 0 el Domino 1 min Interna 
 Trucar a l’Entreplanta 0 min Externa 
 Muntar el cargol 0 min Interna 

TOTAL 19 min
Només activitats "Internes" 7 min
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El Suport perd 12 minuts realitzant tasques externes durant el moment del canvi de 
producte. Les proporcions temporals es mostren a la Figura 6.3. Cal a més destacar que el 
Suport reparteix el seu temps ajudant als Responables de dues línies d’envasat. 

 

Figura 6.3: Proporció temporal de les activitats que realitza el Suport 

Una vegada més el temps d’espera és considerable, sense oblidar el perdut escombrant, 
doncs per escombrar el terra no cal que la màquina estigui parada i es pot fer quan s’hagi 
tornat a posar en funcionament. 

Tasques que realitza el Mecànic: 

Taula 6.3: Diferenciació dels tipus d’activitats que realitza el Mecànic. 

 

Activitat Duració Tipus
Netejar tub alimentació volum. 8 min Interna
 Muntar tub alimentació volum. 5 min Interna 
 Desmuntar volumètric 3 min Interna 
 Muntar tolva i embuts volum. 3 min Interna 
 Muntar part superior tub alim. volum. 3 min Interna 
 Netejar volumètric 2 min Interna 
 Muntar volumètric 2 min Interna 
 Desmuntar tub alim. volum. 2 min Interna 
 Anar a buscar eines 1 min Externa 
 Anar a buscar eines 1 min Externa 
 Desmuntar suplement volumètric 1 min Interna 
 Assecar volumètric 1 min Interna 

TOTAL 32 min
Només activitats "Internes" 30 min

 

Com es pot observar, el Mecànic no perd massa temps realitzant activitats externes durant 
el canvi. Aquest temps es centra bàsicament en el fet d’anar a buscar eines. No obstant, 
suposen dos minuts de no producció i són activitats que s’han de procurar evitar. 
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Figura 6.4: Proporció temporal de les activitats que realitza el Mecànic 

Per intentar evitar perdre tant de temps (tant Responsable de línia, Suport o Mecànic) 
realitzant activitats externes durant el canvi, s’han elaborat alguns documents com els Fulls 
de Producte, els Diagrames de canvi de producte/format o la Llista d’activitats prèvies al 
canvi de producte, entre d’altres, tots ells exposats a l’apartat 6.3. 

 

Pas 3: Organitzar les activitats externes. 

Idea 1: Elaborar una llista de verificació amb les activitats prèvies al canvi de producte 

Elaborar una llista de verificació amb totes les activitats externes a preparar prèviament al 
canvi de producte, juntament amb la persona responsable de cadascuna de les activitats. 
Aquesta llista es desenvolupa al document Llista d’activitats prèvies al canvi de producte, 
detallat al punt 6.3.3. 

Idea 2: Establir un sistema de verificació del material d’envàs necessari 

Establir un procediment per verificar que tot el material d’envàs servit a la secció realment es 
rep. Es proporcionaria al Servei Secció un full amb tot el material d’envàs pendent de rebre 
aquell dia i aniria esborrant els codis a mesura que retira els palets de les taules de 
recepció. En cas de percebre la manca d’algun material, hauria d’avisar a l’Encarregat. 
Aquesta idea s’ha desenvolupat realitzant la base de dades Informes d’Envasat, detallada a 
l’apartat 6.3.2. 

Idea 3: Millorar la identificació de les vies d’incorporació de les línies 

Al posar en marxa els nous Fulls de canvi de producte, es va detectar la necessitat de 
millorar la identificació de les diferents vies d’incorporació de les màquines. Manteniment va 
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revisar aquest punt i va tornar a marcar totes les màquines, tant de la Sala d’Envasat com 
de la d’Alimentació. 

 

Figura 6.5: Sala d’Alimentació. Volumètric 1, línia S7 

 

Pas 4: Convertir accions internes en externes. 

A dia d’avui es considera que els resultats obtinguts d’aplicar aquest pas no seran 
significatius i es decideix prioritzar altres tasques. 

 

Pas 5: Reduir els temps d’activitats internes. 

Per aconseguir reduir els temps d’activitats internes s’han realitzat la majoria dels 
documents/bases de dades detallats a l’apartat 6.3.: Fulls de producte, Informes d’Envasat, 
Especificacions d’Envasat, Diagrama de canvi de producte/format, Procediments de neteja i 
Manual per les Maquinistes. 

Pas 5.1. Implementació d’operacions en paral·lel. 

Basant-se en l’anàlisi de les dades recollides en les diferents observacions, s’ha elaborat un 
diagrama d’operacions del canvi de producte, on s’estableix quines tasques i en quin ordre 
s’han de realitzar, i qui és la persona responsable per dur-les a terme. 

L’objectiu d’aquest diagrama d’operacions és establir el procediment òptim de canvi de 
producte, sincronitzant el treball de totes les persones implicades i tenint en compte les 
limitacions físiques (d’espai) que es donen en aquesta línia i les limitacions pel que fa a 
esforços, associades a l’actual plantilla de producció. 

El següent diagrama correspon al mateix exemple del Pas 2: Separar accions internes de 
les externes. 
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Figura 6.6: Nou diagrama d’operacions de canvi de producte 

Duració actual del canvi de producte: 75 minuts. 

Duració teòrica del canvi de producte després d’aplicar l’SMED, seguint el nou diagrama 
d’operacions de canvi de producte: 30 minuts. 

S’observa doncs que el temps de canvi de producte es redueix en un 60%. 

A partir d’aquest, s’ha elaborat un diagrama de canvi de producte detallat al punt 6.3.3.- 
Diagrama de canvi de producte/format. 

Pas 5.2. Utilització d’ancoratges funcionals. 

No és habitual que Responsable de línia i Suport duguin a terme desmuntatges i canvis 
d’elements; normalment aquestes funcions les realitza el Mecànic, mentre els altres es 
dediquen exclusivament a les tasques de neteja. 

Si es pretén que Responsable de línia i Suport siguin capaços de realitzar la major part de 
les operacions del canvi de producte, incloses el desmuntatge del bisensfí de caiguda de 
base i el canvi del cargol dosificador, cal revisar les fixacions implicades i substituir-les, si és 
necessari, per altres més fàcils de collar (i de pas procurar fer-ho per fixacions ràpides). 

D’aquesta manera el Mecànic únicament intervindria als canvis de producte quan fos 
necessari canviar el volumètric. Aquest punt es considera actualment complicat de 
traspassar al personal de Producció per tractar-se d’una operació que comporta moviments 
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poc ergonòmics i fatigosos. En qualsevol cas, també s’estudiarà la possibilitat d’escurçar 
aquesta operació mitjançant l’anàlisi del sistema de fixació actual i la substitució dels 
ancoratges actuals per ancoratges ràpids. 

 

Figura 6.7: Mecànic durant la operació de canvi de volumètric, línia S7 

 

Pas 5.3. Eliminació d’ajustos. 

Com ja s’ha comentat en punts anteriors d’aquest document, la inclusió en els nous Fulls de 
canvi de producte de tots els elements/paràmetres configurables (principalment els 
relacionats amb l’ajust de les diferents dosificacions) ha de permetre reduir al mínim el 
temps d’ajust dels pesos a dosificar. 

També ajuda a complir aquest objectiu la base de dades 6.3.2.- Especificacions d’Envasat. 

 

 

6.3.- Tasques realitzades per l’aplicació de l’SMED. 

6.3.1.- Fulls de producte. 

Com a millora del sistema SMED s’ha abordat la millora en l’estandardització del procés 
d’envasat. Per estandardització del procés d’envasat ha d’entendre’s la parametrització i 
l’ajust de les línies segons el producte a envasar. 

Històricament, cada línia disposava d’una carpeta on s’arxivaven les fitxes de producte. 
Aquestes fitxes eren fulls en format A-4 dissenyades pels mecànics de les línies i contenien, 
en teoria, la informació necessària per envasar un producte per una línia. S’omplien a mà el 
primer cop que s’envasava un producte i es rectificaven si més endavant es modificava 
algun dels paràmetres que hi apareixia. 



Pàg.48  MEMÒRIA 

 

 

A l’actualitat, aquestes fitxes no s’estaven omplint sistemàticament, de forma que hi 
mancava molta informació, sobretot d’aquells productes donats d’alta més recentment. La 
raó de que no s’omplissin podria ser que les fitxes havien quedat parcialment obsoletes al no 
actualitzar-se després d’algunes modificacions realitzades a les línies. Van deixar de ser 
útils pels mecànics de les línies i es van abandonar. A l’Annex C: Fulls de producte es pot 
veure un exemple d’una de les antigues fitxes de producte. 

Es decideix redissenyar les fitxes de producte per cada línia i actualitzar-les. L’objectiu, no 
obstant, no és únicament el de millorar la informació que contenen aquestes fitxes sinó 
utilitzar-les també com a una eina d’estandardització del treball. 

Les noves fitxes no només contenen la informació rellevant pels mecànics de les línies sinó 
que a més incorporen la informació necessària per permetre eliminar els ajustos posteriors 
al canvi de producte. Aquesta nova informació s’incorpora a les fitxes d’una forma molt 
visual, de manera que sigui ràpid l’ajust dels diferents paràmetres a regular a les línies. 

 

 

Figura 6.8: Part d’un nou Full de producte de la línia S7 

A l’Annex C: Fulls de Producte, es pot trobar un Full de producte complert de la línia S7. 

Els nous Fulls de producte estandarditzen l’operació de canvi de producte i la d’envasat al 
permetre realitzar aquestes operacions sempre de la mateixa manera, pal·liant així el 



Estudi de l'etapa d'envasat a la fabricació de productes alimentaris deshidratats.    Pàg.49 

 

 

problema d’eliminació d’ajustos presentat al pas 5.3 de l’apartat 6.2. Els fulls desglossen tota 
la operació de canvi de producte en diferents etapes i assignant un responsable a 
cadascuna d’elles. En uns casos serà el personal de Manteniment (mecànics) i en altres el 
de Producció (Responsable de línia o Suport). 

Els Fulls de producte són entregats per l’Encarregat als operaris de producció una hora 
abans de realitzar el canvi de format. Una vegada acabat l’envasat del producte, els fulls són 
tornats a l’Encarregat perquè si hi ha hagut alguna modificació de paràmetres actualitzi la 
fitxa de producte. 

Per gestionar aquests nous Fulls de producte, s’ha dissenyat una aplicació a Microsoft 
Access. L’aplicació conté el model de full de producte de cada màquina i permet tant crear 
nous fulls de producte com actualitzar-ne els existents. 

L’objectiu era crear una aplicació senzilla i molt intuïtiva que permetés gestionar tota aquesta 
informació d’una forma ràpida, ja que els usuaris finals són els Encarregats de Producció. 

 

Figura 6.9: Pantalla principal de l’aplicació HP – Fulls de Producte 

A l’Annex C: Fulls de Producte, es troba el Manual de Funcionament de la base de dades de 
Fulls de producte, on s’explica, entre d’altres, com imprimir un full de producte i com 
modificar-ne les dades, tot detallat de manera molt visual. 
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A part de dissenyar els nous Fulls de producte, és molt important establir la sistemàtica de 
treball a seguir. Cal establir el procediment de treball i les responsabilitats associats als nous 
fulls de producte, implicant més al personal de Manteniment en la recollida i actualització de 
la informació dels fulls de canvi de producte: 

• Encarregat: 

1. Una hora abans del canvi de producte haurà d’entregar al Responsable de 
línia el Full de canvi de producte i el full d’Especificacions d’Envasat (veure 
l’apartat 6.3.2.- Informes i Especificacions d’Envasat) del següent producte i 
recollir el Full de canvi de producte del producte anterior. 

2. Si pel producte anterior s’ha entregat un Full de canvi de producte en blanc, 
haurà de comprovar que el Mecànic ha omplert correctament totes les dades 
del full. Si per alguna circumstància les dades no s’han pres, haurà d’indicar 
al Mecànic que les prengui en aquell moment (abans de que es realitzi el 
canvi de producte). 

Si no ha entregat un Full de producte en blanc, haurà de comprovar si el 
Mecànic ha modificat algun paràmetre del full i, si és així, introduir-lo a la base 
de dades i reimprimir el full amb els valors correctes. 

• Responsable de línia: 

1. És responsable de realitzar les tasques definides sota la seva responsabilitat 
als Fulls de producte.  

• Mecànic: 

1. És responsable de realitzar les tasques definides sota la seva responsabilitat 
als Fulls de producte.  

2. Un cop realitzat el canvi i quan la línia estigui en funcionament sense 
problemes: 

2.1. Si el Full de canvi de producte està en blanc (perquè és el primer 
cop que s’envasa per aquella línia) haurà d’omplir correctament 
totes les dades del full. 

2.2. En cas contrari, comprovarà que les dades dels fulls 
corresponguin a les que finalment treballa la línia. En cas d’haver-
hi discrepàncies rellevants, haurà de modificar a mà el full de canvi 
de producte. 
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6.3.2.- Informes i Especificacions d’Envasat. 

Antigament hi havia Especificacions Tècniques d’Envasat (ETEs) que es feien a mà. Per 
cada codi o grup de codis, Control de Qualitat realitzava un document en Word amb tota la 
informació que Producció podia necessitar per fabricar un producte: s’informava dels codis 
SAP, descripcions, llistes de materials, caducitats, marcatges... Quan la ETE estava 
enllestida, es baixava un còpia a Producció i els Encarregats les arxivaven a unes carpetes 
per poder-les consultar quan les necessitessin. 

Però mantenir un sistema de ETEs en Word significava una càrrega de treball molt 
important; hi havia una persona dedicada exclusivament a aquesta tasca. Calia tenir en 
compte, per exemple, que el dia que canviava un codi d’un material d’envasat s’havien de 
localitzar totes les ETEs en les que estigués inclòs el material, modificar-les, imprimir-les i 
baixar una còpia actualitzada a Producció. A la pràctica, moltes de les ETEs no estaven 
actualitzades. 

A més, s’estava mantenint la mateixa informació en dos sistemes diferents: per una banda 
estava SAP, amb les seves llistes de materials, caducitats... informació que mantenia 
bàsicament el departament d’Organització i Mètodes; i per l’altra, les ETEs, mantingudes per 
Control de Qualitat. Conseqüentment, els Encarregats de Producció s’havien trobat en 
alguna ocasió amb que la informació de SAP i de les ETEs no quadrava. 

Per altra banda, l’Encarregat s’havia muntat un Excel que alimentava amb la informació de 
les ETEs i que li servia per imprimir uns fulls amb la informació que necessitava el personal 
de Servei Secció, d’Alimentació, d’Entreplanta i Mecànics. Però, tal i com passava amb les 
ETEs, aquest document no estava actualitzat. 

Com a conseqüència, es pretén dissenyar dues aplicacions per dur a terme aquestes 
tasques de manera estandarditzada: la base de dades d’Especificacions d’Envasat i la 
d’Informes d’Envasat. 

 

 Especificacions d’Envasat 

Es dissenya un nou format d’ETE i es revisa/normalitza tota la informació que ha de 
contenir: pesos, data de caducitat, tipus de neteja a aplicar, marcatges, 
paletitzacions...  (la informació que no estava a SAP es va haver de carregar, com 
per exemple, tot el que fa referència a marcatges). 

La nova Especificació d’Envasat deixa d’estar en suport paper per ser un formulari 
creat amb Access que s’alimenta d’informació baixada exclusivament de SAP. La 
informació es descarrega del sistema almenys una vegada al dia. 
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Introduint el codi del producte i seleccionant la línia per la que aquest es fabricarà, el 
formulari proporciona automàticament la resta de dades. 
 

 

Figura 6.10: Pantalla principal de l’aplicació EE – Especificacions d’Envasat  

L’Encarregat és el responsable de l’actualització diària de la base de dades, 
imprimeix les Especificacions d’Envasat pels productes que s’han de fabricar durant 
el dia i les entrega als Responsables de línia. A l’Annex D: Manual Especificacions 
d’Envasat es troba el Manual d’Especificacions d’Envasat, on hi ha les instruccions 
per imprimir l’especificació d’un producte, com actualitzar la base de dades, quina és 
l’estructura interna... 

Amb la implementació d’aquesta base de dades es soluciona, entre d’altres, el 
Problema 4 (de l’apartat 6.2, el pas 1) en que el Responsable de línia ha de decidir el 
procediment de neteja a aplicar, doncs quan l’Encarregat els hi entrega 
l’Especificació d’Envasat, ell mateix deixa indicat quina és la Instrucció de Neteja 
(veure apartat 6.3.5.) a aplicar. La utilització de la base de dades també ajuda a 
l’Eliminació d’ajustos exposada al pas 5.3 de l’apartat 6.2. 
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 Informes d’Envasat 

Per evitar la situació descrita anteriorment, es pretén disposar d’un document en el 
que apareguin tots el informes dels productes a envasar en un dia i, a més, fer-lo 
específic per cada secció amb les dades que aquesta realment necessita. També cal 
que les dades s’obtinguin d’un lloc comú i que es vagin actualitzant a diari. 

Es decideix crear la base de dades d’Informes d’Envasat, actualitzada a diari 
absorbint les dades de SAP. Amb aquesta base de dades, introduint els codis que es 
volen fabricar en un dia a la línia corresponent, es poden imprimir els informes 
d’aquests productes per les diferents seccions: Servei Secció, Alimentació, Llistat de 
bobines, Entreplanta i Mecànics. 

 

Figura 6.11 Pantalla principal de l’aplicació IE – Informes d’Envasat 

L’Encarregat de sala (de Sopes o de Restauració) és el responsable d’imprimir cada 
dia els informes i entregar-los a la secció corresponent. 

A l’Annex E: Informes d’Envasat es pot veure un exemple dels Informes d’Envasat 
que es reparteixen a les diferents seccions. 

Amb aquest procediment, totes les seccions estan informades i actualitzades dels 
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productes que es fabricaran a cada línia durant al dia e, indirectament, són 
coneixedores dels canvis de producte que es realitzaran. 

Amb la posta en marxa d’aquesta base de dades es desenvolupa el Pas 3. 
Organitzar les activitats externes de l’apartat 6.2 d’Estudi de la línia pilot. Altrament, 
es pal·lien situacions exposades al mateix apartat 6.2: 

• Problema 2: Servei Secció serveix una bobina que no és la que pertoca. 
Amb els nous informes sabrà quines són les bobines que ha de servir i es 
consolida la Idea 2 d’establir un sistema de verificació del material. 

• Problema 3: el Mecànic arriba a la línia quan ja s’ha començat el canvi de 
producte. Amb els nous informes, el Mecànic sap quines línies tenen 
canvi de producte i, per tant, de quines cal que estigui més pendent, 
podent-se informar ell també de quina serà l’hora aproximada del canvi. 

El fet d’obtenir els Informes d’Envasat mitjançant una base de dades allibera a 
l’Encarregat de la manutenció dels fulls de càlcul (es tractava d’actualitzacions 
manuals) i, per tant, li proporciona temps per dedicar-se a altres tasques; pel que fa 
als Informes d’Envasat, ell només cal que actualitzi cada matí la base de dades i 
imprimeixi els informes (a l’Annex E: Informes d’Envasat es troba el Manual 
d’Informes d’Envasat on estan explicades les instruccions de funcionament de la 
base de dades).  

 

6.3.3.- Diagrames de canvi de producte/format. 

Per a una correcta implantació de la metodologia SMED a l’empresa, es necessita un nivell 
molt alt d’implicació per part de tot el personal, ja que suposa un canvi en la manera de 
treballar d’una gent que porta, en la majoria dels casos, més de 30 anys realitzant la seva 
feina. 

Però un dels objectius de l’SMED és organitzar la manera de treballar de forma que tothom 
desenvolupi la seva feina de la mateixa manera, essent aquesta la més eficient. Per aquest 
motiu, i amb la finalitat de reduir els temps d’activitats internes (tal com s’exposa al pas 5 de 
l’apartat 6.2), es decideix elaborar un Diagrama de canvi de producte/format específic per 
cada línia d’envasat. Així s’estableix una manera sistemàtica de treballar comú per tots els 
Responsables de línia. 

El diagrama exposat a la Figura 6.12 correspon a la seqüència òptima de tasques a realitzar 
durant el canvi de producte/format de la línia S7. La primera filera correspon a les tasques 
que pertanyen al Responsable de línia, la segona les que corresponen al Suport i, tal i com 
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està indicat, la tercera són les tasques del Mecànic. Com s’observa, a la primera i segona 
fileres no està especificat qui ha de desenvolupar la tasca; això és degut a que el Suport ha 
d’estar pendent de dues línies alhora, i no es pot garantir que estigui present en el canvi de 
producte. De no ser així, el Responsable de línia ha de treballar combinant les seves 
tasques i les del Suport. 

 

Figura 6.12: Detall del diagrama de canvi de producte/format de la línia S7 

Com es reflexa a la Figura 6.12, és important destacar que el Mecànic ha d’anar amb molta 
cura quan realitzi el canvi de producte tal i com s’indica als apartats 7.2 i 7.3.- Avaluació de 
perills sanitaris genèrics i del producte. 

Aquest diagrama de canvi de producte s’ha redactat seguint diversos canvis de format a les 
diferents línees, analitzant les activitats que es realitzen i seguint tots els passos exposats al 
punt 6.2, al final del qual s’obté el nou diagrama d’operacions de canvi de producte pel que 
s’observa una reducció del temps de canvi d’un 60% (veure conclusions del pas 5.1). 

Paral·lelament, seguint també els punts exposats a l’apartat 6.2 i, posant en pràctica la idea 
1 d’elaborar una llista de verificació amb les activitats prèvies al canvi de producte, es 
redacta una Llista d’activitats prèvies al canvi de producte. Es tracta d’una llista amb les 
tasques que el Responsable de línia, el Suport i el Mecànic han de realitzar prèviament al 
canvi, ja que es tracta d’activitats externes que s’han de realitzar sense necessitat que la 
màquina estigui aturada, resolent així un dels problemes exposats a l’apartat 6.2 
(concretament el problema 3). 
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Figura 6.13: Detall de la llista d’activitats prèvies al canvi de producte 

Ambdós documents s’han col·locat a una carpeta disposada a peu de línia per cada 
màquina. D’aquesta manera, es consulten a l’hora de realitzar el canvi de producte i es 
poden anar actualitzant amb els suggeriments realitzats pel personal de línia. 

 

6.3.4.- Manual pels Responsables de línia. 

Antigament, els Responsables de línia tenien una línia assignada i sempre treballaven a la 
mateixa. D’aquesta manera, cada Responsable entenia perfectament el funcionament de la 
seva màquina i sabia com actuar en cadascuna de les situacions. Però degut a una sèrie de 
factors considerats pels Caps de fàbrica (entre d’altres, si un Responsable de línia estava de 
baixa no hi havia ningú capaç de portar correctament la màquina) es va decidir començar 
amb les rotacions. A partir d’aquest moment (aproximadament, 5 anys enrere) s’ensenya a 
tots els Responsables de línia a portar tot un grup de màquines. 

D’aquesta manera es van resoldre molts problemes, però darrerament se n’havien observat 
uns altres: les rotacions es realitzen cada mes, pel que un Responsable de línia triga 
almenys 6 mesos en tornar a portar una mateixa màquina; i cal tenir molt en compte que el 
funcionament d’una màquina és molt diferent al de qualsevol altre (les màquines s’han anat 
actualitzant, i n’hi ha que funcionen amb selectors, altres amb pantalla i les més noves amb 
pantalla tàctil). 
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Llavors es va detectar que a principis de mes, quan els Responsables de línia canviaven de 
màquina, n’hi havia que tenien certs problemes per recordar el funcionament bàsic de la línia 
(activitats tan simples com omplir la tolva o buidar un volumètric). Conseqüentment, quan li 
sorgia algun dubte, la màquina romania aturada mentre el Responsable de línia consultava 
amb un altre Responsable de línia o amb el Mecànic, sempre i quan aquests no estiguessin 
ocupats i poguessin atendre’l. En aquest moment es va decidir crear un Manual pels 
Responsables de línia. 

El Manual pels Responsables de línia es tracta d’un manual on es descriuen les activitats 
més bàsiques que es realitzen a cada màquina. Tots els manuals s’han dissenyat amb la 
mateixa estructura i s’han fet de la manera més visual possible: es descriu amb fotografies 
de la màquina, pas a pas, com es realitza cadascuna de les tasques. Tots consten d’una 
portada (on s’indica com solucionar les alarmes i quina ha de ser la velocitat de la màquina) 
d’un índex i d’un cos. Les diferents parts del cos estan separades amb pestanyes (sempre 
les mateixes: bisensfí, volumètric, vibrador, pesos i altres) perquè es trobi més ràpidament 
l’explicació del punt on ha sorgit el problema. 

A la Figura 6.14 s’observen alguns detalls del Manual de la línia S7. 

 

Figura 6.14: Detalls del Manual pel Responsable de línia –S7-. Portada-índex-cos. 

Amb aquest manual es pretenen evitar les situacions de dubte que es generen els dos/tres 
primers dies que el Responsable de línia comença a portar la màquina. Indirectament, 
s’allibera de feina al Mecànic (per a què es dediqui a les que realment són les seves 
tasques) i es redueixen els temps d’aturada de màquina. 

Els Manual pels Responsables de línia han estat dipositats a la carpeta que cada màquina té 
a peu de línia, la mateixa on ja es trobaven el Diagrama de canvi de producte/format i la 
Llista d’activitats prèvies al canvi de producte. 
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6.3.5.- Procediments de neteja. 

Tal i com es descriu al punt 6.3.3 en el Diagrama de canvi de producte, es té com a objectiu 
organitzar la manera de treballar de forma que tothom desenvolupi la seva feina de la 
mateixa manera i aconseguint un rendiment òptim. Per això s’han redactat uns documents 
descrivint els procediments de neteja a aplicar, entre els que cal distingir dues situacions: 

 Neteja per canvi de producte: Fins al moment, els Responsables de línia aplicaven 
la neteja que creien convenient segons eren els productes anterior i posterior a 
fabricar: per diferències o semblances de color, sabor... Es decideixen implantar tres 
procediments de neteja segons els productes: 

• Neteja compatible: quan es considera que no hi ha diferències significatives 
de color/sabor entre ambdós productes. 

• Neteja incompatible: quan es considera que sí que hi ha diferències 
significatives de color/sabor entre ambdós productes. 

• Neteja especial: quan el producte anterior pot contenir algun ingredient 
al·lèrgen (com els fruits secs) i pugui ser perjudicial per la salut de certs 
consumidors. De tota manera, quan es detallen els ingredients d’un producte 
que es fabrica per una línia on poden quedar restes d’algun al·lèrgenic, 
sempre hi ha la indicació “Pot contenir traces de...”. 

A l’Annex F: Procediments de neteja es troben detallats els tres procediments de 
neteja descrits que s’apliquen actualment a les línies d’envasat. Seguint 
exhaustivament els procediments de neteja s’evita la contaminació del producte amb 
matèries estranyes, lubricants, metalls pesats o pols entre d’altres, perills sanitaris 
exposats als apartats 7.2 i 7.3.- Avaluació de perills sanitaris genèrics i del producte. 

Els procediments de neteja s’han col·locat a la carpeta de les respectives línies 
d’envasat. D’aquesta manera, quan l’Encarregat informa als Responsables de línia 
de que hi ha un canvi de producte i de quina és la neteja que han d’aplicar (ho 
indiquen a l’Especificació d’Envasat), poden consultar el procediment per saber els 
passos a realitzar en cada cas. 

 Neteja de final de dia: La fàbrica funciona a 2 torns i, per tant, resta aturada durant 
8 hores. Teòricament, s’aturen les màquines 10 minuts abans de finalitzar el torn de 
tarda per netejar-les. Però es detecta que a primera hora del torn de matí, les línies 
no comencen a treballar a l’hora establerta, sinó entre 5-10 minuts més tard. Això és 
degut a que prèviament l’han de netejar per a què no els ocasioni problemes durant 
el dia. Conseqüentment es podria dir que l’aturada abans d’hora de les línies a final 
del torn de tarda no resulta eficaç. 
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En aquest moment es pregunta als Responsables de línia del matí què és el que 
netegen a primera hora. Amb aquestes dades, es redacta el Procediment de neteja 
de final de torn amb la intenció que a finals del torn de tarda es realitzi la neteja 
necessària per a què al matí següent el Responsable de línia pugui arribar i engegar 
la màquina al moment, sense necessitat d’aplicar cap tipus de neteja. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix que la màquina estigui aturada durant menys 
temps, augmentant així el rendiment de la línia. 

Es pot veure el Procediment de neteja de final de torn a l’Annex F: Procediments de 
neteja. 

 

6.3.6.- Fulls de seguiment del rendiment de les línies. 

Setmanalment, es va actualitzant el Full de seguiment del rendiment per cadascuna de les 
línies d’envasat i es penja al peu de cada màquina. En aquest full es representa el rendiment 
de la línia al mes actual i el del darrer any. 

 

Figura 6.15: Full de seguiment del rendiment de la línia S7. 
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Gràcies a aquest full de seguiment, els Responsables de línia saben com estan portant la 
línia durant aquell mes, tenint a més com a referència els rendiments del mes anterior. 

A més, i tenint en compte que el rendiment diari de cada línia hauria d’estar sobre el 100% 
(amb aquest rendiment es compleixen els objectius desitjats segons el departament de 
Planificació de la producció), el full de seguiment permet localitzar els dies en què el 
rendiment és sensiblement inferior i, per tant, es podrà analitzar a què ha estat deguda la 
baixada del rendiment i procurar evitar-la en posteriors ocasions. 

 
 

6.4.- Efectes de l’SMED. 

L’efecte més destacat de l’aplicació de la metodologia SMED és el de la reducció de temps 
de canvi de format d’un producte a l’altre. Però hi ha uns altres efectes que comporta 
l’SMED que són importants i també cal ressenyar [10]: 

1. Producció amb estoc mínim. Els estocs es redueixen quan les ordres de treball de 
petit volum unitari i d’alta diversitat s’executen mitjançant la producció en petites 
sèries i alta diversitat. Per altra banda, els components d’alta diversitat i petites sèries 
condueixen inevitablement a un substancial increment en el nombre d’operacions de 
preparació que s’han de realitzar, però que amb la utilització del sistema SMED amb 
la reducció dels temps esmentats de preparació, la situació canvia considerablement: 
el sistema SMED ofereix el mètode per obtenir una producció en petites sèries i alta 
diversitat amb mínims nivells de estoc. 

A més, quan s’adopta un sistema de producció que minimitza els estocs, es poden 
esperar els següents efectes col·laterals: 

− S’incrementen les taxes de rotació de capital. 

− Les reduccions d’estoc condueixen a un ús de la planta més eficient. 

− La productivitat s’incrementa a mesura que s’eliminen les operacions de 
manipulació de l’estoc. 

− S’eliminen els estocs inútils resultants dels canvis de model o dels errors en 
les estimacions de la demanda. 

− Es redueixen o eliminen els deterioraments a les mercaderies. 

− L’habilitat per la producció mesclada de diversos tipus d’articles condueix a 
reduccions addicionals d’estoc. 
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2. Increment de les taxes de treball de màquines i de la capacitat productiva. Si els 
temps de preparació/muntatge es redueixen dràsticament, llavors les taxes de treball 
de les màquines s’incrementaran i la productivitat creixerà no obstant l’augment del 
nombre d’operacions de preparació/muntatge. 

3. Eliminació dels errors de preparació. Els errors de preparació/muntatge es 
redueixen, i l’eliminació de les operacions d’assaig redueixen la incidència de 
defectes. 

4. Millora de la qualitat. També millora la qualitat tant bon punt les operacions es 
regulen completament amb anticipació. 

5. Increment de la seguretat. Les preparacions més simples resulten també més 
segures. 

6. Increment de la seguretat alimentària. Els seguiments realitzats per l’aplicació de 
l’SMED beneficien directament la seguretat alimentària. 

7. Simplificació de l’àrea de treball. L’estandardització redueix el nombre d’eines que 
es requereixen, i les que es continuen necessitant s’organitzen més funcionalment. 

8. Reducció del temps de preparació. Es redueix el temps total de preparació – 
incloent tant la preparació interna com l’externa -, amb la consegüent reducció en les 
hores de personal. 

9. Reducció de costos. La implementació de l’SMED augmenta l’eficiència de les 
inversions fent possible dramàtics increments en la productivitat a relativament poc 
cost. 

10. Actitud dels operadors. Com l’adopció de l’SMED significa que els canvis de format 
són simples i ràpids, no hi ha cap raó per evitar-los. 

11. Menor nivell d’entrenament i requeriments. La facilitat dels canvis de format 
elimina la necessitat dels treballadors entrenats. 

12. Reducció dels terminis de fabricació. Els períodes de fabricació poden escurçar-
se dramàticament. Generalment parlant, les tres següents estratègies han provat ser 
efectives: 

12.1.-  Eliminació de les esperes de procés. Els majors retards a la producció 
estan causats no per la inspecció o el transport, sinó pel temps perdut 
esperant a completar una sèrie abans de processar-ne una altra. 

Si els períodes d’espera poden eliminar-se, els terminis de fabricació poden 
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escurçar-se fins a dos terços. Això es pot aconseguir estandarditzant tant les 
quantitats com els temps de procés, el que significa anivellar el nombre 
d’unitats processades a cada operació e igualar el temps de procés de cada 
operació. 

12.2.-   Eliminació de les esperes de lot. Es perd gran quantitat de temps quan els 
materials en brut o semiprocessats esperen a ser processats mentre es 
completa un lot sencer. Aquests retards poden eliminar-se establint lots de 
transport d’una peça, de manera que cada peça es mou al procés següent 
tan aviat com s’ha acabat en ella el procés anterior. 

12.3.-   Producció en petits lots. El termini de fabricació pot escurçar-se en un 90% 
amb la producció en petits lots, per exemple, dividint els lots de 1.000 unitats 
en 10 lots de 100 i utilitzant temps de procés estandarditzats. 

No obstant, aquest fet condueix a multiplicar per deu el nombre d’operacions 
de canvi de format que s’han de realitzar. Mitjançant l’ús de l’SMED, els 
terminis de producció poden escurçar-se considerablement, incloent quan el 
nombre de canvi s’incrementi, si, per exemple, una operació de preparació 
que necessitava dues hores es redueix a tres minuts, amb el que deu 
repeticions del canvi de format requeririen encara trenta minuts. 

Els terminis de fabricació es redueixen dràsticament amb l’ús de mètodes com 
aquests. El resultat, a part de l’augment del rendiment de les línies de fabricació 
mostrat a l’apartat 6.5.- Comparació de rendiments després d’aplicar l’SMED, és: 

− La producció pot realitzar-se després de rebre les comandes, més bé que 
amb anticipació. 

− Abans que les comandes estiguin confirmades, la producció pot començar 
sobre la base d’informació fiable sobre les ordres a rebre. 

− Les comandes urgents poden executar-se ràpidament. 

− És fàcil complir les ordres promeses. 

Amb aquestes circumstàncies, l’SMED no únicament ha reduït els terminis de 
fabricació dramàticament, ha reduït també els estocs de productes en procés i els de 
productes acabats. 

13. Incrementar la flexibilitat de la producció. En addició a escurçar els terminis de 
fabricació, l’adopció de l’SMED facilita els canvis en els productes a fabricar, fent 
possible respondre ràpidament als canvis en la demanda incrementant 
substancialment la flexibilitat de la fabricació. 
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14. Revolució en els mètodes de producció. Fa un temps, molts estimaven que la 
producció en massa era beneficiosa. Es raonava que, com les grans comandes eren 
beneficioses, la producció en grans lots era en conseqüència beneficiosa. Però la 
magnitud de les comandes és una àrea en la que el poder de decisió rau en els 
compradors, i els fabricants no tenen autoritat per fer eleccions. 

Sens dubte, és veritat que les grans comandes són, de moltes maneres, 
avantatjoses: 

− L’eficiència augmenta i l’entrenament millora ràpidament quan les mateixes 
operacions s’executen repetidament. 

− Augmenten les taxes de treball com a conseqüència de precisar-se pocs 
canvis de format. 

 

No obstant, l’impacte d’aquests avantatges es suavitza considerablement quan 
s’utilitza el sistema SMED: els nivells d’entrenament necessaris es redueixen 
mitjançant operacions millorades i simplificades, les preparacions es simplifiquen, i 
els temps de canvi de format es redueixen dràsticament. L’SMED possibilita 
respondre ràpidament a les fluctuacions de la demanda, i crea les condicions 
necessàries per les reduccions en els terminis de fabricació. 

Conseqüentment, es destaca que la teoria i la pràctica de l’SMED constitueix una 
clau que obre la porta a un nou concepte de la fabricació. 

 

 

6.5.- Comparació de rendiments després d’aplicar l’SMED. 

Un cop realitzada la implantació de la metodologia SMED durant aproximadament 1 any i 
mig i duent a terme estudis i seguiments per assolir millores de seguretat alimentària, es 
pretenen comparar els rendiments assolits els anys 2006 i 2007 (l’any 2007 només està 
comptabilitzat fins el mes de juny) vers el 2005, any immediatament anterior a la introducció 
a la nova filosofia de treball. Aquesta comparació es realitza per la línia S7, doncs és la que 
ha estat escollida com a línia pilot d’iniciació del projecte. 

Al següent gràfic es pot veure l’evolució de rendiments que ha assolit la línia S7 els anys 
2005, 2006 i la primera meitat del 2007 [4]. Cal també destacar que per assolir els objectius 
que la Direcció de l’empresa es proposa a principis d’any, el rendiment de la línia hauria de 
ser aproximadament del 100%. Aquest terme s’ha volgut representar al gràfic i se l’ha 
anomenat “objectiu”, referint-se al rendiment objectiu que pretén assolir l’empresa: 
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EVOLUCIÓ DEL RENDIMENT DE LA LÍNIA S7
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Figura 6.16: Evolució del rendiment de la línia S7 els anys 2005, 2006 i 2007. 
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Al gràfic anterior es pot observar com a l’any 2005 els rendiments de la línia oscil·laven entre 
el 80 i el 90%, no assolint conseqüentment els objectius proposats de rendiments del 100%. 
A principis del 2006 pot veure’s una certa millora, millora que s’accentua considerablement a 
partir de setembre d’aquest mateix any. Per tant, es pot considerar que a partir de setembre 
del 2006 i, després de 8 mesos d’aplicació de la nova sistemàtica de treball, comencen a 
obtenir-se els resultats desitjats. Aquesta millora es deu a la reducció dels temps de canvi de 
format. 

Aquests resultats desitjats es mantenen (i milloren) durant la primera meitat del 2007, etapa 
en la que cal destacar que el rendiment mai és inferior al 100%. 

Amb la presentació d’aquests resultats es corrobora l’èxit de la implantació de la 
metodologia SMED a la fàbrica estudiada. Aquest èxit està estretament recolzat dels estudis 
i seguiments realitzats per la millora de la seguretat alimentària, estudis que es poden veure 
amb detall a l’apartat 7.- Seguretat alimentària a la fabricació de productes deshidratats. En 
conseqüència, es pot afirmar que la implantació de l’SMED no només no perjudica a la 
millora de la seguretat alimentària sinó que té un efecte positiu sobre ella. 

A més de presentar un gràfic amb l’augment dels rendiments assolits per la línia S7, es 
considera interessant presentar l’evolució de la producció total de la fàbrica els darrers anys, 
prestant especial atenció a l’evolució soferta els darrers anys 2006 i 2007 [4]. Tenint en 
compte que a la figura 4.8.- Evolució anual de la producció fins al 2005 es mostra i s’explica 
l’evolució de la producció de l’any 2000 al 2005, al següent gràfic (figura 6.17.- Evolució 
anual de la producció fins a l’any 2007) es mostra la producció a partir del 2003 doncs, com 
ja s’ha comentat a l’apartat 4.4.- Perspectiva actual i futura de la línia de fabricació, els anys 
2000, 2001 i 2002 tenen una producció superior degut a que el nombre de màquines era 
superior. Per aquest motiu, es considera més adient fer la comparació dels anys 2006 i 2007 
a partir del 2003. 
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Figura 6.17: Evolució anual de la producció fins a l’any 2007. 
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Amb el darrer gràfic es verifica l’increment de la producció de tota la fàbrica els anys 2006 i 
2007 i, conseqüentment, s’assoleixen els objectius proposats. 

La conseqüència directa de l’augment del rendiment de les línies recau en la disminució del 
Cost Industrial.  

A partir de la producció anual extreta de la Figura 6.17: Evolució anual de la producció fins a 
l’any 2007, es determina la fabricació de bosses per torn obtingudes (aquests càlculs es 
troben especificats a l’Annex G: Càlculs del Cost Industrial). A partir d’aquí, es representa el 
Cost Industrial de fabricació a partir de l’any 2003 a la següent figura [4]: 
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Figura 6.18: Evolució del Cost Industrial 

Tenint en compte que el Cost Industrial està representat respecte a 1000 bosses, cal 
destacar que s’observa un descens significatiu els anys 2006 i 2007, aconseguit com a 
conseqüència directa de l’augment de l’eficiència de les línies de producció. Aquests valors 
de Cost Industrial s’han calculat en referència al personal que hi ha per línia, el cost de 
matèries primes, d’envasos, el cost energètic... és a dir, als costos imputables a la pròpia 
fabricació dels sobres de sopa. 
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7.- Seguretat alimentària a la fabricació de productes 
deshidratats 

7.1.- Situació prèvia: exemples d’aplicació. 

Tot seguit s’exposen quatre exemples de situacions d’incidents que s’han produït en els 
darrers anys [4]. Analitzant aquestes situacions amb els criteris de l’apartat 4.4.2.1.- Situació 
actual: Política de qualitat i Criteris d’avaluació i classificació d’incidents i la taula exposada a 
l’Annex B, i procurant esbrinar les causes de l’incident, es pretén evitar que ocorrin per així 
reduir la probabilitat d’una crisi, doncs es considera que si es redueixen el nombre 
d’incidents, disminueix la probabilitat de que ocorri una crisi. 

 

7.1.1.- Presència de contaminant físic metàl·lic en producte acabat. 

Es rep una reclamació d’un sobre de sopa amb un tros de ferro d’1mm de diàmetre i 12mm 
de llarg. El procés de decisió és el següent: 

- Gravetat de l’efecte nociu:  Lleu (és fàcil de detectar per part del consumidor). 

- Probabilitat d’efectes nocius: Molt baixa (només s’ha trobat un sobre defectuós). 

- Grau de risc:  Extremadament baix. 

- Grup de població afectada:  Persones vulnerables i adults normals. 

- Obvietat del perill:  No (pot no veure’s). 

- Informació al consumidor:  No s’adverteix del perill. 

 

- Agreujants:  No en té.  

- DECISIÓ: INCIDENT (NO REQUEREIX ACCIÓ EXTERNA). 
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7.1.2.- Detecció de contaminació per agent patogen en ingredient o 
producte final. 

Es detecta presència de Listeria en un lot de sopes. S’analitzen diàriament tres mostres de 
producte final. Es detecta presència de 10 ufc/g de Listeria en dues de les tres mostres. El 
procés de decisió és el següent: 

- Gravetat de l’efecte nociu:  Greu (pot afectar a la salut del consumidor).  

- Probabilitat d’efectes nocius:  Alta en persones vulnerables i molt baixa en adults 
normals (el perill està sempre present i és probable que l’efecte nociu es 
produeixi en el cas de persones vulnerables; a partir de l’anàlisi s’estima que més 
de l’1% de producte està afectat). 

- Grau de risc:  Alt. 

- Grup de població afectada:  Persones vulnerables. 

- Obvietat del perill:  Perill no obvi. 

- Informació al consumidor:  No s’adverteix al consumidor. 

 

- Agreujants:  No en té. 

- DECISIÓ: CRISI. Es realitzarà una retirada dels lots de producte afectats. 

 

7.1.3.- Contaminació química d’ingredients o productes. 

Un proveïdor informa que en una de les anàlisis rutinàries de plaguicides que realitza ha 
detectat presència en una partida de ceba deshidratada, de la qual ha servit un lot afectat a 
l’empresa. El procés de decisió és el següent: 



Estudi de l'etapa d'envasat a la fabricació de productes alimentaris deshidratats.    Pàg.69 

 

 

- Gravetat de l’efecte nociu:  Lleu. 

- Probabilitat d’efectes nocius: Baixa (afecta a tot el lot de producte acabat, més 
del 90%); és poc probable que es produeixi una lesió, perquè seria necessari un 
consum habitual del lot afectat. 

- Grau de risc:  Molt baix (la quantitat de ceba del producte final és molt baixa). 

- Grup de població afectada:  Persones vulnerables i adults normals. 

- Obvietat del perill:  No obvi. 

- Informació al consumidor:  No s’adverteix del perill. 

 

- Agreujant:  No en té. 

- DECISIÓ: INCIDENT (REQUEREIX ACCIÓ EXTERNA). S’executarà una 
actuació de retirada dels lots de producte afectats. 

 

7.1.4.- Desviació significativa del procés (amb risc sanitari). 

Durant una verificació del termòmetre de la unitat de l’autoclau de pasteurització d’Amanides 
Refrigerades, es detecta una desviació en la lectura de +5ºC respecte a la temperatura real. 
Això implica que els lots realitzats des de l’última verificació poden estar subpasteuritzats. El 
procés de decisió és el següent: 

- Gravetat de l’efecte nociu:  Greu, en persones vulnerables (possible presència de 
patògens). 

- Probabilitat d’efectes nocius:  Mitja (afecta a més de l’1% del producte; el perill 
està present de forma intermitent i és probable que es produeixi l’efecte nociu). 
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- Grau de risc:  Moderat. 

- Grup de població afectada:  Persones vulnerables. 

- Obvietat del perill:  No obvi. 

- Informació al consumidor:  No s’adverteix del perill. 

 

- Agreujants:  No en té. 

- DECISIÓ:  CRISI. S’executarà una actuació de retirada de producte. 

 

Com ja s’ha comentat, el millor remei per evitar una crisi és la prevenció. Donat que 
l’objectiu principal de l’empresa és que els seus productes arribin al client amb les propietats 
òptimes de sabor, olor, color, i sobretot sanitàries, als següents apartats es procedeix a fer 
una avaluació dels perills sanitaris que poden afectar al producte i, conseqüentment, al 
consumidor. D’aquesta manera, seguint la política alimentària, adoptant els valors regits per 
les diferents normatives i aplicant els controls necessaris, es duu a terme una avaluació dels 
perills sanitaris per reduir les incidències de contaminació del producte i poder assegurar així 
la seguretat alimentària de tota la gamma de productes de la marca. 

S’ha considerat que en aquest estudi no es pot deixar de ressaltar la darrera i més recent 
crisi alimentària que ha patit el sector: la grip aviar, crisi a partir de la qual se n’ha d’aprendre 
per poder afrontar amb garanties les que es puguin donar en anys posteriors. 

A l’Annex K: Normatives alimentàries aplicables s’ha fet referència a les normatives 
alimentàries, tant Europea com Espanyola, i a altres organismes de rellevant importància 
alimentària com el Codex Alimentarius, la FAO, la OMS,... que s’aniran referint als següents 
apartats, a més d’exposar informació sobre els Reials Decrets més destacats que fan 
referència a la seguretat alimentària. 
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7.2.- Avaluació de perills sanitaris genèrics. 

El primer pas en aquest procés és determinar els perills sanitaris de diferents grups de 
matèries que participen en el procés de tractament i preparació de les matèries primes [4]. 
Es divideixen en: lubricants, olis tèrmics, additius de l’aigua, refrigerants, material de 
construcció, material d’envàs i matèries estranyes. 

Aquests elements s’inclouen a l’estudi ja que es consideren comuns a moltes indústries 
alimentàries independentment de la matèria prima que fabriquin i, per tant, són perills que es 
considera que poden afectar a qualsevol producte [9]. Cal prestar especial atenció als 
procediments de neteja, tant als descrits a l’apartat 6.3.5.- Procediments de neteja relatius a 
la màquina, com a la neteja de la resta de la instal·lació. 

A l’Annex H: Perills sanitaris s’exposen a nivell teòric els esmentats perills sanitaris; els 
apartats següents consten de les decisions que es prenen per evitar els seus efectes. 

 

7.2.1.- Mesures a realitzar. 

1.- Lubricants 

Per eliminar el risc de contaminació amb lubricants d’ús no alimentari en els aliments 
elaborats, s’estableix la decisió d’utilitzar únicament lubricants de tipus alimentari per 
qualsevol punt que necessiti lubricació a la maquinària. En conseqüència, a partir de 
l’aprovació del present procediment, s’utilitzen només lubricants aptes per la indústria 
alimentària classificats per la FDA com a tipus H1 o H3 [9]. 

Per tant, a més d’evitar (on sigui possible) que els lubricants entrin en contacte amb el 
producte, cal assegurar l’ús exclusiu de lubricants alimentaris a tots els punts d’aplicació per 
maquinària industrial alimentària amb la finalitat d’eliminar possibles contaminacions dels 
productes fabricats amb lubricants de tipus no alimentari. Les revisions realitzades per 
manteniment preventiu inclouen el control, verificació i reposició dels lubricants i punts 
d’engreixat de la maquinària, a més de la neteja en alguns punts determinats. 

 

2.- Olis tèrmics 

Als processos de transferència de calor mitjançant olis tèrmics, cal assegurar que el sistema 
d’obtenció d’energia sigui tancat per evitar el contacte del fluid amb el procés. Altrament, cal 
instal·lar sistemes per detectar la presència de fuites i realitzar un manteniment preventiu per 
assegurar el funcionament segur del sistema. 
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3.- Additius de l’aigua 

L’aigua utilitzada a les calderes per la producció de vapor s’ha de sotmetre a un tractament 
exhaustiu abans d’entrar a la instal·lació. Les fites principals perseguides amb el tractament 
de l’aigua d’alimentació són: treure les matèries solubles i en suspensió i l’eliminació dels 
gasos. Tot això és necessari, entre d’altres, per evitar la formació d’incrustacions sobre les 
superfícies d’escalfament de l’aigua i protegir contra la corrosió els metalls de les calderes, 
recuperadors i canonades. 

El Reial Decret 140/2003 [8] pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà, contempla en la seva definició totes aquelles aigües utilitzades a la 
indústria alimentària per fabricació, tractament, conservació o comercialització de productes 
o substàncies destinades al consum humà, així com a les utilitzades a la neteja de 
superfícies, objectes i materials que puguin estar en contacte amb els aliments. En ell es 
publica la llista de substàncies utilitzades en el tractament de l’aigua de consum humà. 

Cal destacar que no existeix cap procediment simplista ni producte químic adequat pel 
tractament de totes les classes d’aigües. Cada cas s’ha de considerar individualment, i s’ha 
de tenir en compte que en qualsevol cas, les substàncies utilitzades en aquests tractaments 
han de complir la norma UNE que correspongui a cada producte i que sigui vigent en cada 
moment. Per això, és necessari disposar d’un Pla de Manteniment Preventiu que inclogui els 
circuits d’aigua (de consum, refrigeració i sanitària) i de vapor d’aigua. 

 

4.- Refrigerants 

De les qualitats que han de complir els refrigerants destaca que les relacions pressió – 
volum - temperatura han de permetre que, en les condicions de temperatura requerida, les 
pressions a l’evaporador i el condensador siguin les adequades. Hi ha molts tipus de 
refrigerants pel que s’han de tenir en compte les seves característiques químiques a la seva 
aplicació en sistemes de refrigeració de màquines del procés d’elaboració d’aliments, donat 
que les propietats d’aquests refrigerants poden afectar a les característiques dels aliments. 

A més de refrigerants per màquines de producció, no es poden obviar els sistemes d’aire 
condicionat, als quals es reprodueix amb facilitat la Legionella. Per evitar la legionel·losi, cal 
adoptar unes adequades mesures higiènico-sanitàries de control dels equips que empren 
aigua pel seu funcionament i són capaços de produir aerosols. Aquestes mesures han 
d’estar d’acord en tot moment amb el Reial Decret 865/2003 [8] pel que s’estableixen els 
criteris higiènico-sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 

Conseqüentment, es considera necessari disposar d’un Pla de Manteniment Preventiu que 
inclogui les instal·lacions frigorífiques i els circuits de líquids refrigerants. 
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5.- Material de construcció 

S’ha d’exigir a les indústries elaboradores d’aliments que els locals e instal·lacions disposin 
d’acabats sanitàriament correctes, elaborats amb materials fàcils de netejar i que resisteixin 
l’ús habitual sense presentar símptomes de deteriorament. Tanmateix, cal assegurar que es 
realitzen les operacions de manteniment necessàries per assegurar que aquestes 
condicions es mantenen amb el temps. 

Els següents materials de construcció són especialment rellevants per les seves 
característiques pròpies o per les connotacions de perillositat associades als mateixos. 

Goma de butil: s’ha d’evitar la possible transferència de goma de butil de les juntes del 
material de construcció als aliments: cal recobrir les juntes amb materials de bona qualitat. 
Per tant, cal assegurar un manteniment higiènico-sanitari correcte de les instal·lacions. 

Amiant: respecte als aliments, en el Reial Decret 118/2003 [8] s’aprova una llista de 
substàncies permeses per la fabricació de materials destinats a entrar en contacte amb els 
aliments. En aquesta llista s’inclouen els silicats naturals silanats, però s’exceptua 
específicament l’amiant. S’especifica que l’amiant no reporta un perill que es pugui 
transmetre a través dels aliments, implica un perill pels treballadors en el cas que aquests 
inhalin el producte. De tota manera, cal assegurar la no presència d’amiant a les zones de 
producció d’aliments i assegurar un manteniment higiènico-sanitari de bona qualitat de les 
instal·lacions. 

A nivell de salut laboral, cal manipular l’amiant amb precaució. Això implica controls sobre 
l’extracció, tractament, fabricació, transport, manipulació i emmagatzematge definitiu. Per 
aquestes raons s’han de tenir precaucions sobre la substitució d’amiant i prendre les 
mesures necessàries per no provocar un perill sobre la seguretat dels treballadors i l’entorn 
del procés de fabricació dels productes. 

 Pintures: segons el Reial Decret 1112/1991, [8] el material que recobreix les parets i 
sostres ha de ser impermeable, no absorbent, resistent al xoc, de fàcil neteja i desinfecció, 
de superfície llisa, de color preferiblement clar i revestit d’una pintura que permeti la seva 
neteja sense deteriorament. A més d’aquestes característiques, s’ha de tenir en compte que 
les pintures utilitzades no poden desprendre cap olor que pugui passar al producte, pel que 
han de tenir característiques inodores i antimicrobianes. Cal assegurar un manteniment 
higiènico-sanitari de bona qualitat de les instal·lacions. 

 

6.- Material d’envasat 

En els diversos tipus de material d’envasat cal controlar la temperatura per minimitzar els 
efectes de la migració. 
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Envasos metàl·lics: s’utilitzen recobriments derivats epoxi i vernissos que han de complir la 
normativa específica del Reial Decret 293/2003 [8] relatiu a la utilització de determinats 
derivats epoxídics en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments. 

Envasos polimèrics: per assegurar que el material utilitzat és apte per l’aliment, s’exigeix al 
proveïdor un certificat d’aptitud alimentària fent referència a les condicions d’ús. [2] 

Vidre i materials ceràmics: a més de complir la normativa general del Reial Decret 
397/1990 [8] pel que s’aproven les condicions generals dels materials per ús alimentari (a 
excepció dels polimèrics), els materials ceràmics han de complir també una normativa 
específica que es troba en el Reial Decret 1043/1990, [8] pel que s’aprova la instrucció 
Técnico-Sanitària sobre objectes de ceràmica per ús alimentari. 

Paper i cartró: s’ha d’evitar un contacte perllongat entre el paper i l’aliment al congelar o a 
les altes temperatures (com l’escalfament al microones), ja que augmenten la probabilitat de 
que es produeixi la migració dels contaminants de l’embolcall al seu contingut. [2] 

 

7.- Matèries estranyes 

Edificis e instal·lacions s’han de dissenyar per reduir al mínim la contaminació, facilitar les 
condicions higièniques i permetre una neteja fàcil i eficaç. 

Naturals: per evitar la contaminació per matèries estranyes naturals, cal controlar l’arribada 
de matèries primes i la forma en què ho fan.  

Del procés: per evitar l’existència de qualsevol d’aquests materials, cal utilitzar maquinària 
que garanteixi que qualsevol dels seus elements no es pugui desprendre i accedir als 
aliments. També cal garantir un bon manteniment de totes les instal·lacions i maquinària. De 
la mateixa manera, cal assegurar que matèries que no procedeixen directament de la 
maquinària o de les instal·lacions, tals com la fusta o vidres, estiguin lluny de les zones de 
producció d’aliments. Per aconseguir-ho, és necessari que es realitzi correctament el canvi 
de producte, tal i com es descriu a l’apartat 6.3.3.- Diagrames de canvi de producte/format i 
aplicar acuradament els procediments de neteja exposats al punt 6.3.5.- Procediments de 
neteja. 

Degut a falta d’higiene: per evitar la contaminació dels aliments per aquestes matèries 
estranyes, poden utilitzar-se pintures antipols a les instal·lacions; però el millor mètode 
preventiu és un pla d’higiene ben pensat i executat. També cal tenir en compte que s’haurà 
de tenir un pla de control de plagues que ha de ser el màxim d’eficaç per evitar l’existència 
de plagues o dels seus residus. Els procediments de neteja descrits al punt 6.3.- 
Procediments de neteja ajuden a complir el pla d’higiene necessari per evitar aquest tipus de 
contaminació. 
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7.2.2.- Conclusions i pautes d’actuació. 

A continuació es presenta una taula resum amb les conclusions de les accions a realitzar a 
partir de l’avaluació dels perills sanitaris genèrics: 

Taula 7.1: Llistat dels perills sanitaris genèrics i accions a realitzar 

 

LLISTAT DE PERILLS RELLEVANTS I ACCIONS A REALITZAR 

Lubricants 

 

• Assegurar l’ús exclusiu de lubricants alimentaris a tots els 
punts d’aplicació per maquinària industrial alimentària. 

 

• Assegurar que els lubricants no entrin en contacte amb els 
aliments, on sigui possible. 

 

• Assegurar que els lubricants utilitzats en punts de risc 
siguin dels tipus H1 o H3. 

 

• Realitzar revisions de manteniment preventiu incloent el 
control, verificació i reposició dels lubricants i punts 
d’engreixat de la maquinària.  

  

Olis tèrmics 

 

• Assegurar un sistema tancat d’obtenció d’energia per evitar 
el contacte del fluid amb el procés, amb sistemes per 
detectar la presència de fuges. 

 

• Manteniment preventiu de la caldera, per assegurar un 
funcionament segur del sistema de calefacció. 

 

Additius de l’aigua 

 

• Assegurar en tot moment que s’utilitzen les substàncies en 
les quantitats legals o, en el seu defecte, analitzar l’aigua 
per comprovar que no existeix cap desviació a la 
concentració d’aquestes substàncies al producte final 
(aigua de consum humà). 

 

• Revisar en tot moment les concentracions utilitzades de 
cada additiu, tant en els additius afegits a l’aigua de la 
caldera com als additius que s’afegeixen a l’aigua de 
consum humà. 

 

• Disposar d’un Pla de Manteniment Preventiu que inclogui 
els circuits d’aigua (de consum, refrigeració i sanitària) i de 
vapor d’aigua. 

 

Refrigerants 

 

• Disposar d’un Pla de Manteniment Preventiu que inclogui 
les instal·lacions frigorífiques i els circuits de líquids 
refrigerants. 

 

Goma de 
butil 

 

• Adequat manteniment higiènico-sanitari de les 
instal·lacions. 

 

Materials de 
construcció  

Amiant 

 

• Assegurar la no presencia d’amiant a les zones de 
producció d’aliments. 

 

• Adequat manteniment higiènico-sanitari de les 
instal·lacions.  
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LLISTAT DE PERILLS RELLEVANTS I ACCIONS A REALITZAR 
 

Pintures 

 

• Característiques inodores, antimicrobianes. 
 

• Temps de secat adequats, ventilació de l’entorn del procés 
de producció. 

 

• Adequat manteniment higiènico-sanitari de les 
instal·lacions. 

 

Materials d’envasat 

 

• Pla d’inspecció del material d’envasat i exigència de 
certificats que garanteixin la inexistència de migració de 
monòmers, additius i altres components de l’envàs a 
l’aliment, i el compliment de la legislació. 

 

• Controlar la temperatura per minimitzar els efectes de la 
migració. 

 

Naturals 

 

• Pla d’inspecció de la matèria prima. 
 

• Retirada de matèries estranyes (etapes de neteja en el 
procés). 

 

Del procés 

 

• No utilització de materials inadequats per al procés. 
 

• Pla de manteniment. 
 

• Detector de metalls. 
 

• Raigs X. 
 

Matèries 
estranyes 

Falta 
d’higiene 

 

• Disseny higiènic.  
 

• Pla de neteja i desinfecció. 
 

• Pla de control de plagues. 
 

• Ventilació suficient per evitar l’acumulació de fum. 
 

 

Aquestes conclusions s’emmarquen dins el sistema de gestió de qualitat per aconseguir la 
millora continua mitjançant els controls, la traçabilitat, la documentació... 

 

 

7.3.- Avaluació de perills sanitaris específics del producte. 

7.3.1.- Principals microorganismes patògens d’origen alimentari. 

A continuació es presenta una taula en format A3 amb els principals microorganismes 
patògens d’origen alimentari i les seves característiques més destacades [1] [2], tals com la 
temperatura òptima, el seu origen, activitat d’aigua, formació o no d’espores, pH... 
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Taula 7.2: Principals microorganismes patògens d’origen alimentari 

 

MICRO-
ORGANISME 

TEMPERATURA 
ÒPTIMA ORIGEN INDICADOR DE: aw 

mínima ESPORES O2 pH TOXINA 
PREVENCIÓ DE 
PRODUCCIÓ DE 

TOXINA 

TRACTAMENT 
D’INACTIVACIÓ 

DE TOXINA 

Pseudomones Psicròfil Es troben en sòls i en 
aigües. 1 

 

Temps de refrigeració 
excessiu. Desinfecció de la 

matèria mal feta. 1 
 

Resisteixen 
malament la 
sequedat. 

NO Aerobi - No - - 

Escherichia Coli Mesòfil 

 

Per contaminació fecal 
s’estenen a sòls i aigües. 1 

 

Mal estat sanitari de 
l’aigua.1 0,92 NO Anaerobi 

facultatiu 
Àcid 

tolerants No - - 

Salmonella Mesòfil 

 

Es troben als sòls, 
animals, maquinària, 

aigües residuals. 1 
 

La seva presència indica 
tractament tèrmic 

inadequat. 1 
0,93 - 0,96 NO Anaerobi 

facultatiu Neutròfil No - - 

Staphylococcus 
Aureus Mesòfil 

 

Es troba a la pols, aire, 
roba, sòls, aigua. Però la 
font principal és el nas de 
l’home, com també la pell, 
mans, ferides infectades, 

cremades, grans. 1 
 

Mala manipulació de 
l’aliment, mala higiene. La 

toxina d’aquesta bactèria es 
produeix quan els aliments 
són deixats massa temps a 

temperatura ambient. 1 

0,83 - 0,86 
 NO Anaerobi 

facultatiu 6,5 - 7,5 Enterotoxina 2 
aw< 0,90 

Tª < 4ºC  o  Tª > 46ºC
pH < 5 1 

Termostables 2 

Clostridum 
Botulinum Termòfil 

Es troba als sòls, pols, 
aire, aigua i en aigües 

residuals. 1 

Tractament de conservació, 
emmagatzematge i 
tractament tèrmic 

insuficient. 1 

0,95 SÍ Anaerobi 
estricte Neutròfil 

Neurotoxines 
(termosensibles i 
acidoestables) 1 

Tª <3,3ºC  o  Tª 
>48ºC1 

 

Congelació (no 
destrueix toxines, 

però evita que se’n 
produeixin més). 1 

 

Listeria 
Monocytogenes 30-37ºC 

Sòls, aigües residuals, 
menjar animal, llet no 

processada… 

Tractament tèrmic 
inadequat.2 - NO Anaerobi 2 7,2 - 7,6 Listeriolisina O 

 

Si es preveu el 
creixement bacterià, 
es preveu també la 

producció de toxina. 2 
 

- 

Clostridium 
Perfringens Termòfil 

Es troba als sòls, pols, 
aire, aigua i en aigües 

residuals. 1 

Condicions d’higiene 
insuficients i temperatura de 
conservació inadequada. 1 

0,93 SÍ Anaerobi 
aerotolerant 5,5 - 8,0 Enterotoxines 2 

 
No es produeix en 

medis de creixement 
on s’ha suprimit 
l’esporulació. 1 

 

Termolàbils 2 

 

Exotoxines 
- diarreica 2 

 

Tª < 18ºC  o  Tª > 
43ºC  pH < 6  o  pH > 

8,5 2 
Tª = 56ºC 5 min. 2 

Bacillus Cereus Mesòfil Es comú en els sòls i a la 
pols. 1 

Tractament inadequat 
durant la seva preparació. 1 0,95 SÍ Anaerobi 

facultatiu 4,9 - 9,3 

- emètica 2 pH < 2  o  pH > 11 2 Termostable 2 

                                                 
1 BANWART, G.J., Microbiología básica de los alimentos, Barcelona, Ed. Bellaterra 1982  [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 BOURGEOIS, C.M., MESCLE, J.F., ZUCCA, J., Microbiología alimentaria, volumen I, Editorial Acribia S.A. 1994   [2] 
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Els factors determinants del creixement de microorganismes són la temperatura, humitat (aw), acidesa (pH) i potencial redox (O2), així com també afecta la presència de substàncies inhibidores. A continuació 
s’exposa de manera gràfica com afecten aquests factors al creixement de microorganismes [4]: 

1.- Temperatura:             2.- Humitat:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 7.1: Creixement de microorganismes segons la temperatura                                                                             Figura 7.2: Creixement de microorganismes segons l’activitat d’aigua 

 

3.- Acidesa:              4.- Potencial redox: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 7.3: Creixement de microorganismes segons l’acidesa 

3020 40

0,3

3,0

50

1,0

10 60

G
en

er
ac

io
ns

/ h
or

a

Temperatura, ºC

70
0,1

Psicròfils

Mesòfils

Termòfils

3020 40

0,3

3,0

50

1,0

10 60

G
en

er
ac

io
ns

/ h
or

a

Temperatura, ºC

70
0,1

Psicròfils

Mesòfils

Termòfils

0,80,91 0,7 0,6

0

50

100

Activitat de l’aigua (aw)

Ve
lo

ci
ta

t d
e 

cr
ei

x e
m

en
t (

%
 m

à x
im

a)

1

Carn
Vegetals
Conserves
Peix
Llet

1. Bactèries

2

Formatge
Embotits
Pasta fresca

Formatge sec
Embotit sec
Pernil
Llet condensada

2. Bactèries3

Salaons
Figues
Prunes seques

Fruits secs
Parmesà

3. Fongs, Llevats        

4

Xocolata
Mel
Confiteria

4. Llevats (osmòfils)    

0,80,91 0,7 0,6

0

50

100

Activitat de l’aigua (aw)

Ve
lo

ci
ta

t d
e 

cr
ei

x e
m

en
t (

%
 m

à x
im

a)

1

Carn
Vegetals
Conserves
Peix
Llet

1. Bactèries

2

Formatge
Embotits
Pasta fresca

Formatge sec
Embotit sec
Pernil
Llet condensada

2. Bactèries3

Salaons
Figues
Prunes seques

Fruits secs
Parmesà

3. Fongs, Llevats        

4

Xocolata
Mel
Confiteria

4. Llevats (osmòfils)    

67 5 48 3

C
re

ix
em

e n
t

29 1 pH

Fongs

Llevats

Bactèries

67 5 48 3

C
re

ix
em

e n
t

29 1 pH

Fongs

Llevats

Bactèries

• Aerobis estrictes: Bactèries, Fongs 

• Anaerobis facultatius: Bactèries, Llevats 

• Anaerobis obligats: Bactèries 
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7.3.2.- Altres perills sanitaris 

Els altres perills sanitaris que poden afectar al producte són els descrits a l’apartat 7.2.- 
Avaluació dels perills sanitaris genèrics, i fan referència al grup de matèries que participen 
en el procés de tractament i preparació de les matèries primes. 

 

7.3.3.- Conclusions 

Analitzant de manera general la producció de la fàbrica en estudi, s’observa que hi ha dos 
ingredients que poden suposar certs perills sanitaris i que són presents en un gran nombre 
de productes: els ovoproductes i la carn d’au (a partir dels quals es deriven, entre d’altres, 
els problemes ocasionats els darrers anys amb la grip aviar). Als dos següents apartats 
s’avaluaran precisament els perills sanitaris d’aquests dos productes. 

 

7.4.- Avaluació de perills sanitaris d’ovoproductes. 

7.4.1.- Llistat de perills. 

A continuació s’exposen dues taules decidint si els perills (biològics i no biològics) són o no 
rellevants. A l’Annex I: Anàlisi Hazop es realitza un estudi Hazop dels més destacats.  

a) Perills biològics: amb el següent check list es determina quins dels perills biològics 
(exposats a l’Annex H: Perills sanitaris) són rellevants per la fàbrica estudiada: 

Taula 7.3: Llistat dels perills sanitaris biològics d’ovoproductes 
 

PERILLS BIOLÒGICS RELLEVANTS IRRELLEVANTS SENSE DADES 
DISPONIBLES 

Brucella Abortus   X 

Clostridium Botulinum   X 

Mycobacterium Bovis   X 

Salmonella X   

Shygella Dysenteriae   X 

Vibrio Cholerae   X 

Toxines i micotoxines  X  

Virus 
X (grip aviar en 

productes no tractats 
tèrmicament) 

  

E.Coli  (soques patògenes)   X 

Streptococcus Pyogenes   X 
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Bacillus Cereus X   

Campylobacter Jejuni   X 

Clostridium Perfringens   X 

Cosiella Burnetti   X 

Listeria Monocytogens   X 

Staphylococcus Aureus  X  

Yersinia Enterocolitica   X 

Cryptosporidium   X 

Trichinella Spirallis   X 

A l’Annex J: Grip Aviar s’ha facilitat més informació sobre el tema de la grip aviar [7], des de 
documentació aportada per l’empresa, a un article publicat al diari La Vanguardia el 23 
d’octubre del 2005, i un Informe presentat pel Ministeri de Sanitat i Consum. 

 

b) Perills no biològics: a continuació es determinarà quins dels perills no biològics 
exposats són rellevants: 

Taula 7.4: Llistat dels perills sanitaris no biològics d’ovoproductes 

 

PERILLS NO BIOLÒGICS RELLEVANTS IRRELLEVANTS SENSE DADES 
DISPONIBLES 

Metalls pesats X   

Radioisòtops   X 

Residus de pesticides i herbicides X   

Residus de fàrmacs X   

Bifenils policlorats (PCBs)  X  

Hidrocarburs poliaromàtics   X 

Clorofenols   X 

N-nitrosamines   X 

Histamina   X 

Nitrat i nitrit   X 

Cloropropanol   X 

Catalitzadors   X 

Lubricants   X 

Olis tèrmics   X 

Additius de l’aigua   X 

Refrigerants   X 

Goma de butil   X 

Amiant   X 
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Pintures   X 

Plastificants de materials d’envàs   X 

Adhesius   X 

Monòmers d’envasos polimèrics   X 

Tintes d’impressió i de codificació   X 

Fums, pols X   

Matèries estranyes naturals X   

Matèries estranyes vàries X   

 

7.4.2.- Conclusions i pautes d’actuació. 

Per ajudar a la minimització de molts dels perills descrits, cal realitzar un correcte seguiment 
dels Diagrames de canvi de producte/format, descrits a l’apartat 6.3.3, i aplicar acuradament 
els procediments de neteja exposats al punt 6.3.5.- Procediments de neteja. Tot seguit 
s’exposa una taula resumint les accions a realitzar davant els perills rellevants. 

Taula 7.5: Llistat dels perills sanitaris d’ovoproductes i accions a realitzar 

 

LLISTAT DE PERILLS RELLEVANTS I ACCIONS A REALITZAR 

Salmonella 

• El proveïdor ha d’assegurar un tractament entre 55-69 °C. 
• Evitar el contacte de la closca amb l’interior de l’ou. 
• No centrifugar les closques. 
• Absència en 25 g. 

Bacillus Cereus 
• Evitar el contacte de la closca amb l’interior de l’ou. 
• No centrifugar les closques. 
• Màxim 1000 ufc/g. 

Staphylococcus 
Aureus 

(rovell salat) 

• Assegurar que després de la pasteurització hi ha una refrigeració 
ràpida. 

• Evitar temps morts i formació de toxines. 
• Màxim 100 ufc/g. 

Virus grip aviar 

• Adquisició a proveïdors homologats en zones geogràfiques lliures 
de presència de virus. 

• Assegurar un tractament tèrmic suficient: (per exemple: ous 
sencers, 210 segons a 60°C; clara líquida, 372 segons a 55,6°C; 
rovell salat al 10%, 210 segons a 63,3°C). 

Residus 
d’antibiòtics 

• El productor d’ous certifica que no administra antibiòtic a través 
del pinso, i en cas de tractament terapèutic es respecten els 
perills de seguretat. 

Mercuri • El productor d’ous ha de certificar que els pinsos no siguin 
d’origen marí, o que no tinguin residus de mercuri. 
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Pols i fums 

• El productor ha d’assegurar l’absència de maquinària productora 
de fums a les instal·lacions de processat o emmagatzematge. 

• El productor ha d’assegurar les condicions higiènico sanitàries 
adequades i sistemes de manipulació basats en Bones 
Practiques de Fabricació a les seves instal·lacions i processos. 

Residus de 
pesticides i 
herbicides. 

• Compliment d’especificacions. 
• Sol·licitar al proveïdor la realització d’anàlisis periòdiques de 

pesticides. 

Matèries 
estranyes 

• El producte ha de tenir implantats sistemes de control per 
minimitzar els riscos de matèries estranyes (filtres, detectors de 
metalls, equips raigs X, etc.). 

 
 

7.5.- Avaluació de perills sanitaris de la carn d’au. 

7.5.1.- Llistat de perills. 

A continuació s’exposen dues taules decidint si els perills (biològics i no biològics) són o no 
rellevants. A l’Annex I: Anàlisi Hazop es realitza un estudi Hazop dels més destacats. 

a) Perills biològics: al següent check list es determinen els perills biològics rellevants 
(exposats a l’Annex H: Perills sanitaris): 

Taula 7.6: Llistat dels perills sanitaris biològics de la carn d’au 
 

PERILLS BIOLÒGICS RELLEVANTS IRRELLEVANTS SENSE DADES 
DISPONIBLES 

Brucella Abortus   X 

Clostidium Botulinum  X  

Mycobacterium Bovis   X 

Salmonella X   

Shygella Dysenteriae   X 

Vibrio Cholerae   X 

Toxines i micotoxines X   

Virus 
X (grip aviar en 

productes no tractats 
tèrmicament) 

X  

E.Coli (soques patògenes) X   

Streptococcus Pyogenes   X 

Bacillus Cereus   X 

Campylobacter Jejuni X   
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Clostridium Perfringens X   

Cosiella Burnetti   X 

Listeria Monocytogens  X  

Staphylococcus Aureus X   

Yersinia Enterocolitica   X 

Cryptosporidium   X 

Trichinella Spirallis   X 

Clamydophila Psittaci  X  
 

Els virus es consideren irrellevants perquè no són transmissibles en humans. En el cas de la 
grip aviar [7] (veure informació ampliada sobre aquest tema a l’Annex J: Grip Aviar), tan sols 
és rellevant en productes no tractats tèrmicament (crus, congelats o refrigerats). 

Clamydophila Psittaci també es considera irrellevant perquè no es coneixen casos d’infecció 
en l’home. Listeria Monocytogenes s’ha considerat com un perill irrellevant perquè s’elimina 
amb els processos tèrmics i de deshidratació. 

 

b) Perills no biològics: 

Taula 7.7: Llistat dels perills sanitaris no biològics de la carn d’au 
 

PERILLS NO BIOLÒGICS RELLEVANT IRRELLEVANT SENSE DADES 
DISPONIBLES 

Metalls pesats X   

Irradiació  X  

Residus de pesticides X   

Residus de fàrmacs X   

Bifenils policlorats (PCBs) i 
dioxines X   

Hidrocarburs poliaromàtics   X 

Clorofenols   X 

N-nitrosamines   X 

Histamina   X 

Nitrat i nitrit   X 

Cloropropanol   X 

Catalitzadors   X 

Lubricants   X 

Olis tèrmics   X 

Additius de l’aigua   X 

Refrigerants  X  
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Goma de butil   X 

Amiant   X 

Pintures   X 

Plastificants de materials 
d’envàs   X 

Adhesius   X 

Monòmers d’envasos 
polimèrics   X 

Tintes d’impressió i de 
codificació   X 

Fums, pols X   

Matèries estranyes naturals X   

Matèries estranyes vàries X   

 

7.5.2.- Conclusions i pautes d’actuació. 

Per ajudar a la minimització de molts dels perills descrits, cal realitzar un correcte seguiment 
dels Diagrames de canvi de producte/format, descrits a l’apartat 6.3.3, i aplicar acuradament 
els procediments de neteja exposats al punt 6.3.5.- Procediments de neteja. A continuació 
s’exposa una taula com a conclusió de les accions destacades a realitzar per evitar perills en 
aliments com la carn d’au. 

Taula 7.8: Llistat dels perills sanitaris de la carn d’au i accions a realitzar 
 

LLISTAT DE PERILLS RELLEVANTS i ACCIONS A REALITZAR 

Salmonella • Assegurar un tractament tèrmic adequat per part del proveïdor. 
• Absència en 25 g. 

Clostridium 
Perfringens 

• Assegurar un tractament tèrmic adequat per part del proveïdor, ja que 
un tractament tèrmic inadequat permet la persistència de les espores 
de C.Perfringens. 

Staphylococcus 
Aureus 

• La taxa de S.Aureus disminueix bastant utilitzant els medis apropiats 
de neteja i desinfecció. 

• Evitar temps morts i formació de toxines. 
• Màxim 100 ufc/g. Realitzar tests enzimàtics per comprovar l’absència 

de toxina. 

Campylobacter 
Jejuni 

• Prevenció de contaminació provinent de l’evisceració de l’animal i 
contaminació creuada. 

• Tractament tèrmic de productes d’au de corral de forma que l’interior 
assoleixi 77ºC pel pit i 82ºC per la cuixa, en el cas de producte cuit. 

• Certificat d’anàlisis microbiològiques assegurant l’absència d’aquesta 
bactèria al producte cru. 
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E. Coli • Enteropatògen que causa toxoinfeccions en humans. Per evitar-lo, el 
tractament tèrmic ha de ser òptim i els nivells en absència en 1 g. 

Virus Grip aviar 

• Adquisició a proveïdores homologats en zones geogràfiques lliures de 
presència de virus. 

• Tractaments tèrmics >70ºC en el punt més fred del producte. Altres 
tractaments que inactiven els virus són 56ºC durant 3 hores; 60ºC 
durant 30 minuts. 

Toxines i 
micotoxines • Realitzar un test enzimàtic per determinar presència de toxines. 

Plaguicides o 
pesticides. 

• Els productors i exportadors han de demostrar que un laboratori acreditat 
ha dut a terme les anàlisis de residus; la freqüència de les anàlisis de 
residus de plaguicides s’haurà d’establir segons el risc estimat. 

• També s’ha de comprovar que es compleixen els terminis d’espera 
des de que s’aplica el producte fins al procés de deshidratació. 

Metalls pesats • Comprovar que s’han realitzat les anàlisis corresponents i que els 
resultats estan dins dels límits establerts. 

Dioxines i PCB • L’objectiu és disminuir els nivells d’ingesta humana per sota de 14 pg 
EQT-OMS per kg de pes corporal i setmana. 

Residus 
d’antibiòtics 

• El proveïdor certifica que no administra antibiòtic a través del pinso, i 
en cas de tractament terapèutic es respecten els perills de seguretat. 

Pols i fums 

• El productor ha d’assegurar l’absència de maquinària productora de 
fums a les instal·lacions de processat o emmagatzematge dels 
productes. 

• El productor ha d’assegurar les condicions higiènico-sanitàries 
adequades i sistemes de manipulació basats en Bones Pràctiques de 
Fabricació (BPF’s) a les seves instal·lacions i processos. 

Matèries 
estranyes 

• Els productes han de tenir implantats sistemes de control per 
minimitzar els riscos de matèries estranyes (filtres, detectors de 
metalls, equips raigs X, etc.). 

 

 

7.6.- Actuacions de seguiment 

Per realitzar tots els seguiments descrits als apartats 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5, es requereix la 
contractació d’un tècnic que destini tota la seva jornada específicament a aquesta tasca. 
Aquest serà tutelat per un tècnic de qualitat que destinarà aproximadament un quart de la 
seva jornada laboral a la realització de les anàlisis i a instruir al nouvingut. En total s’han de 
realitzar al menys 20 anàlisis diàries per obtenir els resultats desitjats. 

Paral·lelament i per la realització dels estudis pertanyents tant a l’SMED (descrits a l’apartat 
6) com als que pertanyen a la seguretat alimentària, es procedeix a contractar una enginyera 
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(la redactant del projecte) per donar suport a un enginyer especialitzat en ambdues 
matèries. Es pot considerar que el primer enginyer dedica tota la seva jornada a la 
realització dels estudis, mentre que l’especialitzat en dedica aproximadament la meitat 
(durant els inicis del projecte). Passats uns sis mesos la responsabilitat recau únicament en 
el nou enginyer contractat. 

Diverses actuacions descrites als apartats 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5 per la millora de la seguretat 
alimentària tenen una estreta relació amb les tasques realitzades per l’aplicació de l’SMED, 
tals com els diagrames de canvi de producte format (apartat 6.3.3) o els procediments de 
neteja, descrits a l’apartat 6.3.5. 

Amb l’augment de les diverses anàlisis i assaigs realitzats sobre les matèries primes, 
envasos, producte final... (es contabilitzen més de 22 anàlisis diàries) que permeten detectar 
les anomalies abans de llençar el producte al mercat, es pretén disminuir el nombre de 
reclamacions que rep l’empresa. Com es pot observar al següent gràfic, les xifres d’activitat 
de les diverses anàlisis respecte la producció anual han augmentat considerablement els 
anys 2006 i 2007 (tenint en compte que les dades del 2007* han estat extrapolades amb 
dades preses fins al mes de juny) [4]: 
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Figura 7.4: Xifres d’activitat respecte a la Producció anual de les diverses anàlisis realitzades. 

Com s’observa al gràfic anterior (figura 7.4), la taxa de les xifres d’activitat de les diverses 
anàlisis realitzades augmenta, en la majoria de proves, els dos darrers anys, malgrat la 
producció del 2006 i el 2007 hagi augmentat (tal i com s’ha vist a la figura 6.17: Evolució 
anual de la producció fins a l’any 2007). 

A continuació es presenta una taula comparant les anàlisis sobre producte acabat 
realitzades els anys 2005 i 2006, on es presenta el percentatge d’anàlisis obtingudes fora 
d’especificació [4]: 
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Taula 7.9: Comparació del control sobre el producte acabat dels anys 2005 i 2006. 

 

2005 2006 
Característica 

Anàlisis Fora d'especificació Anàlisis Fora d'especificació
Humitat 739 103 (13,93%) 978 65 (6,64%) 
Sal 620 78 (12,58%) 736 73 (9,92%) 
Cendres 626 60 (9,58%) 784 66 (8,42%) 
Color 14 0 18 0 
Aerobis 531 8 (1,50%) 666 3 (0,45%) 
Bacilus cereus 653 103 (15,77%) 784 7 (0,89%) 
Enterobacterias 5 1 (20,0%) 8 0 
Coliformes 314 19 (6,05%) 531 4 (0,75%) 
E. coli 18 5 (27,77%) 26 0 
Clostridium perfringens 753 1 (0,13%) 848 0 
Salmonella 759 0 851 0 
Staphylococcus aureus 759 0 851 0 

Amb les dades exposades a la taula 7.9 es corrobora que a partir del 2006 augmenten el 
nombre d’anàlisis realitzades sobre el producte acabat. Cal destacar que, tot i que es 
realitzen més anàlisis que a l’any anterior, el percentatge d’anàlisis fora d’especificació 
disminueix considerablement en tots els casos (fins i tot en la majoria baixa el valor total), 
amb el que es verifica que les mesures adoptades han estat molt beneficioses. 

Cal afegir que, des de gener del 2006, s’han afegit al butlletí resum d’informació mensual al 
personal els següents temes de Bones Pràctiques Higièniques sota el lema de Protegir al 
Consumidor és Protegir-te a Tu Mateix: 

Taula 7.10: Llistat de bones pràctiques higièniques 

 

TEMA ACCIÓ ESPERADA OBJECTIU 

Atenció als esternuts: 
contaminació per 
Staphylococcus Aureus. 

Bones pràctiques d’higiene. 
Utilització de mocadors per 
evitar la dispersió de microbis. 
Rentar-se les mans després 
d’esternudar.  

Eliminar el risc de contaminació 
dels productes. 

Formació del Pla d’Anàlisis 
de Perills i Punts de Control 
Crític. 

Implicació de tot el personal en 
el pla APPCC. 

Evitar risc de contaminació que 
pugui suposar un perill pel 
consumidor. 

Identificació de materials. 
Assegurar la correcta utilització 
dels productes pel fi al que 
estan destinats. 

Evitar el risc de contaminació. 
Evitar mermes per destrucció de 
productes no identificats. 

Control de riscos físics. 

Realitzar bones pràctiques de 
manteniment. Conservar i 
comprovar la integritat dels 
equips. 

Evitar el risc de contaminació 
per matèries estranyes. 
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Ús del tabac. 

Evitar l’ús del tabac en àrees 
no autoritzades. 
Conscienciació del personal de 
les normes internes. 

Evitar possibles contaminacions 
microbianes o de matèries 
estranyes. 

Pràctiques sanitàries. 
Assumir la responsabilitat 
personal en lo referent a les 
pràctiques sanitàries. 

Reduir el risc de contaminació. 

Plans de neteja i desinfecció. Correcta execució de les 
instruccions de neteja. 

Evitar riscos d’insectació de les 
instal·lacions, perill de 
contaminació per productes 
incompatibles i frenar la 
multiplicació de 
microorganismes. 

Pràctiques sanitàries. 
Assumir la responsabilitat 
personal en lo referent a les 
pràctiques sanitàries. 

Reduir el risc de contaminació. 

Control d’al·lergens i altres 
productes amb requisits 
específics. 

Identificació i control exhaustiu 
de productes al·lèrgenics. 

Reduir el risc de contaminació 
creuada. 

Control de desinfecció de 
mans. 

Rentar-se les mans sempre 
que s’entri a fàbrica. 

Evitar contaminacions 
microbianes en productes. 

Protecció del producte. Aplicació de bones pràctiques 
sanitàries. 

Evitar la possibilitat de 
contaminació per matèries 
estranyes. 

 

Amb aquest llistat de bones pràctiques higièniques es corrobora la importància que dóna 
l’empresa a la millora de la seguretat alimentària, començant per la conscienciació del propi 
personal. Com es pot observar, les accions descrites a la taula 7.10 tenen molta relació amb 
les que apareixen als apartats anteriors a les taules 7.1, 7.5 i 7.8, on es llisten accions a 
realitzar vers els perills sanitaris genèrics (taula 7.1) i els del producte (taules 7.5 i 7.8). 

 

 

7.7.- Fites assolides. 

Considerant que s’ha aconseguit un augment del rendiment i conseqüentment de la 
producció (tal i com s’ha exposat a l’apartat 6.5.- Comparació de rendiments després 
d’aplicar l’SMED), cal destacar que aquests darrers anys, tant amb la implantació de les 
noves metodologies de treball com amb els control més exhaustius de la producció i el 
seguiment estricte de les pautes indicades als apartats 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5, s’ha aconseguit un 
descens considerable de les reclamacions, verificant-se així que el millor remei per evitar 
qualsevol incident (o crisi) és la prevenció. Aquesta disminució de les reclamacions pot 
observar-se al següent gràfic: 
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Figura 7.5: Reclamacions dels darrers anys. 

Com s’observa al gràfic [4], l’any 2006 disminueixen considerablement les reclamacions, 
sobretot les referents a insectació i a la detecció d’objectes estranys. Han disminuït, però en 
menor grau, les reclamacions per producte i per envasat. 

Les reclamacions per producte es solen produir un 50% per part dels consumidors i un 50% 
per part dels clients (cadenes de supermercats...): les reclamacions per part del consumidor 
pràcticament no afecten a la seguretat alimentària ja que es refereixen a reclamacions per 
defectes en les propietats organolèptiques (sabor, color, textura...); les reclamacions per part 
del client que poden afectar a la seguretat alimentària es considera que podrien estar al 
voltant del 5% de les totals de producte, i serien aquelles anàlisis microbiològiques fora de 
toleràncies que realitza el client. 

A continuació s’exposa un exemple d’una reclamació per producte rebuda el 21/11/2006 
catalogada com a “sobre sense sabor” [4]: 

“Es reclama que el sabor és més fluix que l’habitual. 
S’ha provat una contramostra del producte, i efectivament està lleugerament més fluix 
que altres produccions, però dintre del que es considera acceptable tenint en compte de 
que les pròpies matèries primes tenen variabilitat. 
També s’ha comprovat el control de dosificació, i durant un període d’uns 10-15 minuts 
(l’envasat del lot es va realitzar en unes 4 hores) es detecta una lleugera baixada del pes 
del producte, malgrat també es troba dins de les toleràncies. 
Ambdues circumstàncies juntes poden fàcilment ocasionar que un consumidor fidel i que 
conegui bé el producte detecti diferències respecte al producte habitual.” 

És evident que l’òptim seria no tenir reclamacions de cap tipus, però cal tenir en compte que 
les reclamacions per producte i per envasat no solen tenir importància rellevant pel que fa a 
la seguretat alimentària, tal i com es mostra a l’exemple anterior. Amb aquest exemple es 
pretén demostrar de quin caire són les reclamacions rebudes i, conseqüentment, que es 
compleixen els objectius definits inicialment de millora de la seguretat alimentària del 
consumidor. 
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Les reclamacions per envasat poden tractar-se de defectes de presentació, identificació, 
quantitat o d’estanqueïtat. D’aquests defectes, els únics que poden afectar a la seguretat 
alimentària són els d’estanqueïtat: si es produeixen porus, a part de la pèrdua de propietats 
organolèptiques, podria donar-se un augment de l’activitat de l’aigua degut a la humectació, i 
si la càrrega microbiana inicial és elevada i coincideix que es tracta d’un patogen (com la 
Salmonella), sí que podria afectar a la seguretat alimentària. De tota manera, es considera 
que aquesta probabilitat és molt petita, d’un 3%, ja que els productes fabricats en aquesta 
empresa són tots deshidratats. 

Es considera que el 100% dels defectes d’insectació i d’objectes estranys (plàstics, vidres, 
estelles) afecten a la seguretat alimentària. 

Destacant el tema de la insectació, s’ha realitzat una revisió del pla contra insectes 
optimitzant la quantitat i la situació de tots els punts de control i monitoreig, i en especial de 
corcs. Es segueix implantant el disseny de lluita contra plagues en el que s’estableix 
prioritzar accions preventives per eradicar i mantenir sota control les poblacions de plagues 
que puguin comportar riscos. Durant els anys 2006 i 2007 s’obtenen bons resultats i es fa 
patent la importància de disposar del sistema de monitoreig amb unes trampes efectives que 
assegurin un nivell de detecció molt baix; aquest sistema permet poder focalitzar l’origen de 
les possibles plagues i anticipar les actuacions efectuant fumigacions localitzades en cas de 
necessitat. Cal destacar que la millora de les condicions de neteja de la fàbrica, havent 
implantat definitivament els plans de neteja de les línees d’envasat (com es pot veure a 
l’apartat 6.3.5.- Procediments de neteja), facilita i permet el control de plagues. 

A continuació es mostra la figura 7.6, on es comparen les reclamacions que afecten a la 
seguretat alimentària amb les totals [4]: 
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Figura 7.6: Reclamacions que afecten a la Seguretat Alimentària respecte les totals. 

Tot seguit es mostra la figura 7.7 en la que es representa la taxa d’activitat, és a dir, el total 
de xifres d’activitat respecte la producció, enfront el percentatge global de reclamacions: 

*Valors extrapolats amb dades preses fins el mes de juny 
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Figura 7.7: Taxa d’activitat respecte al percentatge global de reclamacions. 

Amb el gràfic anterior es verifica que els anys 2006 i 2007, si augmenta la taxa d’activitat a 
nivell d’anàlisis, el nombre global de reclamacions disminueix considerablement. 

Aquesta millora queda reflectida més clarament a la representació de les reclamacions que 
afecten a la seguretat alimentària respecte a la producció doncs, com s’ha comentat a 
l’apartat 6.5. Comparació de rendiments després d’aplicar l’SMED, la producció anual ha 
augmentat, i s’acaba de comprovar que les reclamacions també han disminuït, pel que el 
percentatge de reclamacions que afecten a la seguretat alimentària respecte la producció 
anual ha sofert una millora molt destacada que es pot observar al següent gràfic [4]: 
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Figura 7.8: Percentatge de reclamacions respecte la producció anual. 

Per altra banda, mitjançant les inspeccions sanitàries internes i corporatives es corrobora la 
no afectació de l’aplicació de la metodologia SMED a la seguretat alimentària sinó al contrari 
(tal i com s’indica a l’apartat 7.6.- Actuacions de seguiment), doncs amb les dades que es 
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mostren a continuació queda patent que la normalització de les activitats ha possibilitat un 
millor control en l’ordre, la neteja i el manteniment de les instal·lacions. 

Hi ha dos barems per avaluar les inspeccions sanitàries a l’empres en estudi: internes i 
corporatives. Ambdues analitzen els mateixos criteris, però cal destacar que aquests criteris 
són subjectius i varien en funció de l’auditor. Les inspeccions internes les realitza un 
membre que pertany a la pròpia fàbrica, pel que sol ser més estricte, coneix millor la fàbrica i 
sap per on buscar; en conseqüència sol trobar més defectes. Les inspeccions corporatives 
les realitza un membre extern a la fàbrica però pertanyent al grup, i no sol ser tan exigent. 

Les inspeccions sanitàries avaluen els criteris exposats als apartats 7.2 - 7.5, tals com 
parets, sostres, sòls, desaigües, portes, armaris, ventilació, olors desagradables, neteja dels 
equips, control d’insectes, pràctiques sanitàries, subministrament d’aigua i d’aire comprimit... 

a) Les puntuacions obtingudes a les inspeccions higiènico-sanitàries corporatives, 
realitzades pel departament de Food Sfety l’any 2006 han estat [4]: 

• Abril: 9,40 • Setembre: 9,30 

L’objectiu per l’any 2006 que s’havia fixat internament era un 9,25, obtenint una 
puntuació mitja de 9,35, pel que durant aquest últim any s’ha superat l’objectiu. Com es 
pot observar a l’inici de l’apartat 4.4.- Perspectiva actual i futura de la línia de fabricació, 
la puntuació mitja de l’any 2005 va ser de 9,10, pel que es corrobora la millora assolida. 

b) La mitjana anual obtinguda a les inspeccions internes mensuals és de 8,56 punts, 
tenint una mínima nota de 8,01 al mes de juny i una màxima de 9,02 al mes de febrer [4]. 

Al següent gràfic pot observar-se la millora assolida l’any 2006 respecte l’any anterior, tant 
amb les reclamacions higiènico-sanitàries corporatives com per les internes mensuals: 
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Figura 7.9: Evolució de les inspeccions higiènico-sanitàries 2005-2006. 

Per tant es pot afirmar que avui dia, un cop “superada” la crisi de la grip aviar, l’empresa es 
troba en una situació molt estable pel que fa a la seguretat alimentària, no arribant a les 
quaranta reclamacions anuals, i amb molt bones expectatives de cara al futur. 
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8.- Estudi econòmic 
L’estudi econòmic del projecte es divideix en quatre apartats: el càlcul de la inversió inicial, 
un càlcul dels costos anuals, un dels ingressos i un balanç econòmic. 

 

a) Càlcul de la inversió inicial 

Tenint en compte que pel desenvolupament del projecte es contracten a dos nous 
treballadors, la inversió inicial consta bàsicament del mobiliari necessari per a la seva 
incorporació. Les incorporacions es realitzen a principis del 2006. 

Taula 8.1: Inversió inicial 
 

INVERSIÓ INICIAL 

Mobiliari d’oficina Quantitat € / unitat Total 

Taules 2 250 500 € 

Cadires 2 100 200 € 

Material d’oficina 100 € 

Total mobiliari d’oficina 800 € 

Material de comunicació Quantitat € / unitat Total 

Ordenadors 2 1.200 2.400 € 

Telèfon 2 50 100 € 

Total material de comunicació 2.500 € 

TToottaall  iinnvveerrssiióó 3.300 € 

 

b) Càlcul i evolució dels costos anuals 

Els costos anuals per la realització del projecte exposat consten principalment dels costos 
de serveis i els de personal. 

Els costos de serveis no es consideren significatius, doncs el projecte tracta de realitzar 
millores dins una fàbrica que ja està en funcionament, i aquests costos s’englobarien dins la 
despesa total de l’empresa. 

Pel que fa als costos de personal, com ja s’ha comentat a l’apartat 7.6.- Actuacions de 
seguiment, un enginyer especialitzat dedica la meitat de la seva jornada laboral amb un nou 
enginyer contractat a jornada complerta, i es dediquen a fer tots els estudis. Per altra banda, 
un tècnic de qualitat dedica ¼ de la seva jornada a realitzar diversos anàlisis de qualitat, 
juntament amb un nou tècnic que es contracta per realitzar íntegrament aquesta tasca. A 
aquests costos de personal cal afegir l’overhead, que es calcula que és del 30%. 
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Taula 8.2: Costos de personal 
 

COSTOS DE PERSONAL 

Tipus Quantitat Cost anual (€/any) Total 

Enginyers 1 + 1/2 35.000 52.500 €/any 

Tècnic de qualitat 1 + 1/4 30.000 37.500 €/any 

Costos de personal 90.000 €/any 

Overhead 30% 90.000 27.000 €/any 

TToottaall  ccoossttooss  ddee  ppeerrssoonnaall  111177..000000  €€//aannyy  

A continuació es mostra l’evolució dels costos marginals que té l’empresa des de l’any 
anterior al començament del projecte (l’any 2005, any de referència a partir del qual 
s’avaluen els canvis) fins a un l’horitzó final d’estudi de 5 anys: 

• IPC: es suposa un augment del 3% anual. 

• El mobiliari d’oficina i el material de comunicació tenen una vida útil de 5 anys, pel 
que l’amortització es suposa lineal. 

• Cost de personal: no està previst fer incorporacions de personal durant l’estudi. 

• Cost industrial: per determinar correctament l’avaluació econòmica i tenint en compte 
que el principal benefici sorgeix de l’augment de la producció, cal tenir en compte 
l’evolució del cost industrial, doncs es tracta de la conseqüència directa de l’augment 
de rendiments (veure explicació a l’apartat 6.5.- Comparació de rendiments després 
d’aplicar l’SMED). Els valors de Cost Industrial fins a l’any 2 (correspon al 2007) 
s’extreuen de la figura 6.18: Evolució del Cost industrial. 

• Manteniment addicional i actualització d’equips: per la correcta implantació de 
l’SMED es realitzen millores en la maquinària de producció. De la mateixa manera, 
control de qualitat renova la instrumentació pels continus assaigs que es realitzen. 

Taula 8.3: Evolució dels costos 
 

Any 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inversió inicial (€) 3.300 0 0 0 0 0 

Cost de personal (€/any) 0 117.000 120.510 124.125 127.849 131.685 

Cost industrial (€/any) 0 45.896 421.748 423.608 425.468 427.328 

Manteniment (€/any) 0 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883 

COSTOS (€/any) 3.300 177.896 557.708 563.647 569.708 575.895 
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Els valors ombrejats de Cost Industrial relatius als anys 3, 4 i 5 (2008, 2009 i 2010 
respectivament) són valors estimats a partir dels criteris exposats a la taula G4: Estimació 
del Cost Industrial anual (2008-2010) que es troba a l’annex. Es podrien resumir en que el 
Cost Industrial (€/100 bosses) es manté constant i la producció anual augmenta de manera 
molt moderada. 
 

c) Càlcul i evolució dels ingressos anuals 

Els ingressos es comptabilitzen principalment amb dos paràmetres: l’augment de la 
producció i la disminució de les reclamacions. 

El valor de producció s’extreu del nombre d’unitats produïdes, i les dades dels anys 0, 1 i 2 
s’obtenen de la figura 6.18: Evolució anual de la producció fins a l’any 2007. 

Pel que fa a les reclamacions es té en compte: 

1.- Temps d’atenció al client per rebre la reclamació del consumidor, gestionar-
la i tramitar-la. 

2.- Temps que dedica l’administratiu del departament de qualitat per la gestió 
interna. 

3.- Temps del tècnic de qualitat per avaluar la reclamació. Dóna resposta al 
departament d’atenció al client, i aquest darrer contesta al consumidor. 

El nombre de reclamacions dels anys 2005, 2006 i 2007 s’extreuen de la figura 7.5: 
Reclamacions dels darrers anys. 

Cal destacar que les reclamacions suposen un cost per l’empresa, però degut a que s’ha 
produït una disminució respecte la data de referència (any 2005), es considera que s’ha 
obtingut un benefici positiu enlloc d’un cost negatiu.  

Taula 8.4: Evolució dels ingressos 
 

Any 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producció (bosses) 0 (ref) + 5.879.800 + 33.009.366 + 33.109.366 + 33.209.366 + 33.309.366

Preu (€/bossa) 1,2 1,24 1,27 1,31 1,35 1,39 

Ingr. Prod. (€/any) 0 + 7.267.433 + 42.023.564 + 43.415.398 + 44.852.921 + 46.337.621

Reclamacions 0 (ref) - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 

Preu (€/reclamació) 300 309 318 328 338 348 

Ingr. Reclam. (€/any) 0 + 3.399 + 4.456 + 5.245 + 6.078 + 6.956 

INGRESSOS (€/any) 0 7.270.832 42.028.019 43.420.643 44.858.999 46.344.577 
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Com ja s’ha comentat a la taula G.4: Estimació del Cost Industrial anual (2008-2010), per a 
la determinació del Cost Industrial anual es suposa un augment moderat de la producció 
pels tres anys posteriors. Els criteris seguits per aquesta determinació es troben juntament 
amb la taula esmentada. 

Per altra banda, les reclamacions dels anys 2008-2010 es suposa que disminueixen de 
manera molt moderada, i s’aconsegueix un descens de dues reclamacions anuals. 

 

d) Balanç econòmic 

A partir dels costos i els ingressos obtinguts, i tenint en compte les amortitzacions del 
mobiliari d’oficina i el material informàtic, es realitza el següent balanç econòmic: 

Taula 8.5: Balanç econòmic 
 

Any 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Costos (€/any) 3.300 177.896 557.708 563.647 569.708 575.895

Ingressos (€/any) 0 7.270.832 42.028.019 43.420.643 44.858.999 46.344.577

Amortitzacions       

Mobiliari d’oficina 0 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 

Material informàtic 0 19.430 19.430 19.430 19.430 19.430 

FNE - 3.300 7,1 M€ 41,4 M€ 42,8 M€ 44,3 M€ 45,7 M€

FNE ACUMULAT - 3.300 6,8 M€ 45,1 M€ 83,2 M€ 121,0 M€ 158,6 M€
 

Com s’observa a la taula 8.5, el balanç econòmic resulta molt favorable i el Flux Net Efectiu 
va augmentant de manera considerable amb els anys. La inversió queda retornada el primer 
any, pel que el Període de Retorn és extremadament petit. Conseqüentment, des del primer 
any els beneficis són positius i les millores que s’estan fent sobre la producció són notables. 

A partir de la taula 8.5 es poden calcular el VAN i la TIR. El VAN és el valor actual net i si és 
positiu indica que la inversió al projecte és interessant de realitzar, mentre que si és negatiu 
s’ha de descartar. Es calcula de la següent manera: 
 

 
 

On Qt és el flux net efectiu, n és l’horitzó del projecte i k la taxa de descompte o cost de 
capital, valor que en aquest cas s’assumeix que val k = 4%. S’obté un VVAANN  ddee  115588..664411..003366. 

La TIR és el cost de capital que fa 0 el VAN, és una eina de presa de decisions d’inversió 
utilitzada per comparar la factibilitat de diferents opcions d’inversió. En aquest cas, degut a 
que el VAN és un valor molt alt, no es considera significatiu fer el càlcul de la TIR, doncs 
s’espera obtenir un valor extremadament elevat. 
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Conclusions 

L’objectiu del present projecte tenia dues vessants: per una banda, l’augment de l’eficiència 
de fabricació fent incidència sobre el coll d’ampolla del procés productiu (l’etapa de 
dosificació i envasat) mitjançant l’aplicació de la metodologia de treball SMED; i per l’altra la 
millora de la seguretat alimentària mitjançant l’avaluació i actuació sobre els possibles perills 
sanitaris que puguin afectar al consumidor. 

El fet que hi hagués dues vessants en la realització del projecte podia suposar un 
inconvenient al començament, doncs hi havia una certa incertesa en si l’aplicació de l’SMED 
podia afectar negativament a la seguretat alimentària del producte i vice-versa. Gràcies a 
tots els estudis realitzats i amb les tasques dutes a terme s’ha verificat, no només que no es 
perjudiquen una a l’altra, sinó que hi ha moltes tasques d’implantació que són paral·leles i 
que, en conseqüència, l’aplicació de l’SMED ha estat molt beneficiós pels processos de 
millora de la seguretat alimentària i a la inversa. 

Per tant, un any i mig després de l’inici del projecte es pot confirmar que els objectius 
desitjats en un principi han estat assolits molt satisfactòriament. Com ha quedat reflectit als 
punts concloents de cada apartat i posteriorment amb l’avaluació econòmica, s’han assolit 
grans millores tant a nivell productiu com de seguretat alimentària. Cal a més tenir en 
compte que les solucions implantades no han suposat una gran inversió per a l’empresa, fet 
que n’ha facilitat la seva implantació. 

És important afegir i destacar que, aquest 2007, l’empresa estudiada ha absorbit una 
coneguda empresa internacional arribant a duplicar el volum de la seva facturació. De 
seguida que sigui possible, seria important avaluar els perills sanitaris de les noves 
fàbriques, mantenint així la seguretat alimentària i, en conseqüència, la fidelitat dels clients 
que l’empresa ha obtingut. Per tant, es considera que ha esta un moment molt adequat per 
realitzar l’avaluació sanitària de l’empresa, per comprovar que totes les indicacions es 
compleixen i per unificar criteris, criteris que serviran de guia a les posteriors avaluacions de 
les noves fàbriques adquirides. 
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