
 
Curs d’especialització   “ETIQUETATGE ALIMENTARI: TALLER PER A 
L’ADAPTACIÓ AL REGLAMENT UE 1169/2011”  

  

El dia  9 d’octubre de 2017 es va impartir el curs “ETIQUETATGE ALIMENTARI: TALLER PER 
A L’ADAPTACIÓ AL REGLAMENT UE 1169/2011” a l’edifici Campus de Terrassa.  

S’hi van abordar, des d’un punt de vista totalment pràctic, les normes que regulen 
l’etiquetat dels aliments. Normés que 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, especialment en el cas d’exportació d’aliments i  
en la valoració d’ús d’etiqueta única vàlida per a diversos països.   

Vista general dels assistents al curs “Etiquetatge alimentari: taller per a l’adaptació al reglament UE 1169/2011 

 

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 alimentaris (RD 930/1992) i suposa un canvi 
substancial en alguns aspectes de les etiquetes dels aliments, com la obligatorietat 
d’etiquetat nutricional. 

Aquest curs es va organitzar en format workshop, enfocat a la resolució de dubtes i al 
desenvolupament d’una etiqueta adaptada als requisits del país destí en l’àmbit 
europeu, de manera que cada alumne va poder desenvolupar un cas pràctic vinculat 
a etiqueta pròpia. Va estar adreçat a: 



 
• Responsables i tècnics de qualitat, desenvolupament, màrqueting, packaging i 

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

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

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

 

Va estar impartit per Sara Bergua González - Food area manager en RepaQ Packaging 
Consulting- i Montse Castillo Malivern -  Sòcia Fundadora  de RepaQ Packaging 
Consulting. Centre col·laborador del CRESCA.   

 

Sara Bergua - Food area manager en RepaQ Packaging Consulting- durant un moment de la impartició del 
curs 

 

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 diferents tipus de dubtes. 

En el decurs d’aquest curs es van abordar 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 mitjans, 

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) 


