
 

Curs especialització: “ FSSC22000: buscant el 
reconeixement GFSI. Passos per a la implantació” 

Presentació 
 

Els requisits d’homologació i avaluació dels proveïdors en el sector alimentari 
són cada cop més exigents. Alguns protocols del sector com, per exemple, la 
Global Standard for Food Safety (BRC), inclou com a criteri obligatori per a 
l’homologació dels proveïdors considerats de risc la certificació d’acord a una 
norma reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI).  

 

1. Objectius del curs 
 

Aquest curs està destinat a empreses que estan valorant fer el pas de la ISO 
22000 a la certificació FSSC22000 per tal de donar resposta a les exigències del 
mercat i/o empreses del sector alimentari que volen obtenir una certificació 
reconeguda a nivell internacional. 
 
Durant el desenvolupament del curs es revisaran els requisits de la norma, 
prestant una atenció especial al capítol de prerequisits desenvolupats en la 
ISO/TS 220002:2009-1, així com els requisits addicionals establerts en la 
FSSC22000. L’enfocament inclourà casos pràctics per tal de tractar alguns dels 
apartats més destacats en la nova versió de la FSSC22000 (v4.1): Food Fraud i 
Food Defense. 
 
 

2. PROGRAMA 
 

1. Introducció. 
 

2. Requisits FSSC22000 v4.1: 

a. ISO 22000:2005. 

b. ISO/TS 22002:2009-1. 



 
c. Requisits addicional FSSC22000. 

 

3. Casos pràctics.  

a. Food Fraud (metodologia per a implantar un sistema de 
prevenció del frau alimentari). 

b. Food Defense. 

c. Altres. 

 

4. Pla de treball per aconseguir la certificació FSSC22000 v4.1. 

5. Resolució de dubtes. 

6. Conclusions. 

 

 

 

DURADA:   12 hores lectives 

 

PROFESSOR: 
Jordi Caballé (Rble. Consultoria – Premiumlab) 

 

 

 

FORMES D’AVALUACIÓ: 
Assistència presencial i participació en els exercicis i casos pràctics proposats 

 



 
Horari:  
Data : 25 i 26 d’octubre  de 2018 

Dijous, 25/10/2018: de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h  

Divendres, 26/10/2018: de 9:30h a 14:30h 

Lloc : Santa Creu de Calafell, 49b - 08830 - Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 

         

Preu inscripció:  285€ 

Número d’inscripcions: mínim 10 alumnes, màxim 20 

Data límit d’inscripció: 18 d’octubre de 2018 

  

Es donarà diploma de realització del curs 

 

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·LABORA 
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