
   
   

Pautes per a la gestió conjunta dels 

sistemes d'autocontrol de la Qualitat i 

Seguretat Alimentàries basats en l'APPCC 

Jornada tècnica en línia 

Dimecres, 25 de gener de 2023 

Presentació 

La llei 14/2003, de 13 de juny, de 

qualitat agroalimentària 

responsabilitza als operadors de 

mantenir un sistema d'autocontrol que 

asseguri la qualitat i la conformitat 

dels productes i la lleialtat de les 

transaccions comercials. 

A la jornada es revisaran els materials 

que el DACC posa a disposició dels 

operadors agroalimentaris per ajudar-

los en aquesta qüestió. Es presentarà 

també el document "Pautes per a la 

gestió conjunta dels sistemes 

d'autocontrol de la Qualitat i Seguretat 

Alimentàries basats en l'APPCC" 

(enllaç). Aquest document explica com 

es pot integrar el sistema d'autocontrol 

de qualitat en el sistema d'autocontrol 

de la seguretat alimentària, plans de 

prerequisits i pla APPCC, que els 

operadors alimentaris ja coneixen i 

tenen implantats. 

 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 

Escola Agrària i Alimentària de 

l’Empordà 

Sra. Mònica Pascual 

Tel.: 972 630 123 

A/e: monica.pascual@gencat.cat 

 

 

 

Organització 

 

    
 

3,00 

 

Programa 

10.00 h Inauguració de la jornada i presentació del document 

Sra. Glòria Cugat, subdirectora general d’Inspecció i Control 

Agroalimentari.  

10.15 h Per què necessitem implantar un sistema 

d'autocontrol de la qualitat? 

10.30 h Revisió de les guies i materials formatius disponibles 

per als operadors 

11.00 h Objectiu i estructura del document "Pautes per a la 

gestió conjunta dels sistemes d'autocontrol de la 

Qualitat i Seguretat Alimentàries basats en l'APPCC” 

11.20 h Adaptació dels plans de prerequisits per al control de 

la qualitat 

11.55 h El Pla ADPCQ (Anàlisi dels Defectes i Punts de 

control de Qualitat) basat en la metodologia APPCC 

12.40 h Torn de preguntes 

13.00 h Cloenda de la jornada 

 

              

 
 
 

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Ferran Ribas, consultor de 

GHQ Assessors SL i col·laborador del DACC en l’elaboració de 

documents, guies i materials de formació en qualitat agroalimentària. 

 

Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç 
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

  

 
 

Presentació dels nous materials del DACC per facilitar 

a les PIMES agroalimentàries la implantació del 

sistema d'autocontrol de la qualitat 

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/lluita-frau-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/guia-pautes-qualitat-APPCC-novembre-2022.pdf
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=bXHe0jjK&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_tipusJornadaClicat=0&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043678&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:monica.pascual@gencat.cat

