
                                     
Curs d’especialització :  

“ETIQUETAT ALIMENTARI: TALLER PER A L’ADAPTACIÓ AL 
REGLAMENT UE 1169/2011” 

 
Terrassa, 9 d’octubre de 2017 

 
 
 
PRESENTACIÓ: 
 
Les normes que regulen l’etiquetat dels aliments es troben en un procés de permanent 
actualització, la qual cosa fa que definir els continguts obligatoris a considerar en una 
etiqueta sigui una feina complexa. Encara més en el cas d’exportació d’aliments i en 
la valoració d’ús d’etiqueta única vàlida per a diversos països.  
A Europa, el Reglament (UE) Nº 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al 
consumidor, de la que la seva total implantació es va donar durant el 2016, ha 
substituït l’anterior norma general d’etiquetat (RD 1334/1999) i la norma d’etiquetat 
sobre propietats nutritives dels productes alimenticis (RD 930/1992) i suposa un canvi 
substancial en alguns aspectes de les etiquetes dels aliments, com la obligatorietat 
d’etiquetat nutricional. Tot i el detall amb que es descriuen tant els diversos camps 
d’informació que cal incloure en l’etiqueta com el seu format, amb freqüència en la 
seva implementació es presenten dubtes com els relatius a: 
 

• Al·legacions nutricionals 

• Declaracions de vitamines i minerals i les seves al·legacions 

• Valors de referencia per a la declaració nutricional: validesa de valors 
mitjos, exactitud requerida de les dades, regles d’arrodoniment. 

• Consideració de reglamentació tècnica sanitària específica de l’aliment a 
etiquetar. 

• Consideració d’altres requisits nacionals, més enllà dels requerits a nivell 
europeu. 

• Possibilitat de combinar etiquetat UE i FDA (exportació EEUU o països amb 
normes similars) 

• … 

Per això, aquest curs curs es proposa en format workshop, enfocat a la resolució de 
dubtes i al desenvolupament d’una etiqueta adaptada als requisits del païs destí en 
l’àmbit europeu. Cada alumne podrà desenvolupar durant el curs un cas pràctic 
vinculat a etiqueta pròpia. 

 
 
 
 
 
 

 



                                     
PROGRAMA: 
 
1.- CONSIDERACIONS PROPIES DEL REGLAMENT 1169/2011 
2.- CONSIDERACIONS PROPIES DE: 
 SECTOR 
 PAÍS EXPORTACIÓ 
3.- DECLARACIÓ I ALEGACIONS NUTRICIONALS 
 VALORS DE REFERENCIA 
 GUIES D’ARRODONIMENT 
 BASES DE DADES DE VALORS NUTRICIONALS (BEDCA) 
4.- INCORPORACIÓ D’ALTRES MARQUES VINCULADES A NORMATIVA ESPECÍFICA 
 “SENSE GLUTEN” 
 OMG 
 PRODUCTES ORGÀNICS 
5.- CONSULTES A L’ADMINISTRACIÓ 
CAS PRÀCTIC INDIVIDUAL: DESENVOLUPAMENT D’ETIQUETAT ALIMENTARI ESPECÍFIC DE 
PRODUCTE / MERCAT. 
 
 
 
 
DIRIGIT A: 
 
• Responsables i tècnics de: qualitat, desenvolupament, marketing, packaging, 

legislació, en industria alimentària. 
• Llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments o formacions similars que desitgen 

profundizar en els aspectes relatius a etiquetat nutricional amb una visió molt 
pràctica. 

• Tècnics d’altres sectors de servei a indústria alimentària (per.exemple: impresores 
packaging alimentari) 

 
 
 
DURADA I LLOC DE REALITZACIÓ:    
 
8h (10 a 14h; 15h a 19h). Data realització: 9 octubre de 2017 
Lloc : Edifici Campus Terrassa – C/ Colom, 2 – Terrassa (BCN) – 08222 
 
 
 
PROFESSORAT: 

 
Sara Bergua González - Food area manager en RepaQ Packaging Consulting 
Montse Castillo Malivern -  Sòcia - Fundadora  de RepaQ Packaging Consulting 

 

 
 

 

 



                                     
FORMES D’AVALUACIÓ: 

 
Presentació cas pràctic 
 
     **** Caldrà portar una etiqueta pròpia per validar-la ***** 
 
 
 
Titulacions:  Diploma de curs d’especialització CRESCA - UPC 
 
Preu inscripció:  185€ 
Nombre d’inscripcions: mínim 10 alumnes, màxim 25 
Data límit d’inscripció:  3 d’octubre de 2017 
 
 
 
 
 
        

INFORMACIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA 
 

Judith Crespiera Portabella 
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) 

Tel. 93 739 86 54 
Fax.93 739 82 25 

e-mail: info@cresca.upc.edu 
 

http://www: cresca.upc.edu 
 
 
 
 

COL•LABOREN 
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