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1. Introducció 
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Context BRC 

 British Retail Consortium és un sistema de seguretat alimentària 

desenvolupat per la distribució minorista britànica.  

 

 Va sorgir per la necessitat de desenvolupar una norma uniforme de 

qualitat i de seguretat alimentària.  

 

 Norma Mundial de Seguretat Alimentària reconeguda per GFSI.  

 

 BRC es constitueix el 1992 al fusionar-se dues de les principals 

associacions de comerciants al detall: British retailers i el Retail 

Consortium.  

 

Empreses que exporten al Regne Unit han de complir la norma BRC per 

implantar la seva activitat.  
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Exigència dels clients.  

 

Transparència en la cadena alimentària. 

 

Seguretat alimentària: from farm to fork. 

 

Inseguretat des de la perspectiva dels consumidors finals. 

 

Millorar la Gestió de crisis.  

 

Recents casos d’alertes alimentàries. Incorpora el concepte de frau 

alimentari.  

 

Principals motius  
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Alertes RASFF 2015 
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Beneficis implantació 

Reducció del número d’auditories suportades ja que la certificació 

evita auditories de les empreses de distribució i altres clients, que 

reconeixen l’auditoria com a pròpia (compromís minorista). 

 

Prova fefaent del compliment de la legislació en Seguretat Alimentària.  

 

Diferència competitiva.  

 

Assegura una major facilitat per a la comparació i transparència al llarg 

de tota la cadena de subministrament.  
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Principis Fonamentals BRC FOOD 

Millorar la seguretat 
alimentària 

Ajudar als fabricants a complir 
amb les exigències dels 

clients (amb menys auditories 
múltiples) 

Facilitar les millores i 
l’eficiència en la 

fabricació de 
productes  

Brindar part de la 
defensa de due 

diligence tant pels 
clients com per a la 

instal·lació certificada.  
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Entrada en vigor 

1 de Juliol de 2015 

KEEP 
CALM  

& 
SPEAK 

ENGLISH 
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2. Principal canvis 
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Principals canvis BRC v7 

BRC v6 (gener 2011) BRC v7 (gener 2015) 

284 requisits (en 7 apartats) 305 requisits (en 7 apartats) 

10 requisits fonamentals 12 requisits fonamentals 

Certificació per graus (A, B, C) Certificació per graus més rigorosa (AA, 
A, B, C, D). (AA < 5 NC). 

Tipus de NC (no varia: Crítica, Major, Menor) 
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Fomentar que les instal·lacions introdueixin sistemes per reduir la seva exposició 

al frau. 

 

Animar a fomentar una major transparència i traçabilitat en la cadena de 

subministrament. 

 

Millorar l’estabilitat del procés d'auditoria.  

 

Animar a usar la Norma com a mitjà per a millorar la seguretat alimentària en 

instal·lacions i emplaçaments de menor mida en les que encara s’estan 

desenvolupant processos.  

 

Proporcionar una norma amb flexibilitat per incloure mòduls addicionals voluntaris 

per reduir la càrrega d’auditoria.  

Principals canvis BRC v7 

Per què? 
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3. Requisits nous BRCv7 
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Estructura norma 

1. Compromís de l’equip Directiu 

2. Pla de seguretat alimentaria: APPCC 

3. Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària 

4. Normes relatives a les instal·lacions 

5. Control del producte 

6. Control de processos 

7. Personal 
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Estructura norma 

 

Els requisits fonamentals de la norma són els següents:  

 

1. Compromís de l’equip directiu i millora continua (1.1) 

2. Pla de seguretat alimentària: APPCC (2) 

3. Auditories internes (3.4) 

4. Gestió de proveïdors de matèries primes i envasos. (3.5.1) 

5. Acciones correctives i preventives (3.7) 

6. Traçabilitat (3.9) 

7. Disseny de les instal·lacions, flux de productes i segregació (4.3) 

8. Neteja i higiene (4.11) 

9. Gestió d’al·lèrgens (5.2) 

10. Control de les operacions (6.1) 

11. Control de l’etiquetatge i envasat (6.2) 

12. Formació: zones de manipulació de matèries primes, preparació, processat, 

envasat i de emmagatzematge. (7.1) 

 

 

 

FUNDAMENTAL  
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Estructura norma 

1. Compromís de l’equip Directiu 

2. Pla de seguretat alimentaria: APPCC 

3. Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària 

4. Normes relatives a les instal·lacions 

5. Control del producte 

6. Control de processos 

7. Personal 
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1. Compromís de l’equip directiu 

1.1.3. Revisió per part de l’equip directiu de l’APPCC, autenticitat de productes i 

Food Defense.  

 

1.1.6. Ha de garantir que es disposi d’un sistema per garantir que l’empresa està 

informada de nous riscos per a l’autenticitat de les matèries primeres.  

 

1.1.7. Estar atents a qualsevol canvi en la Norma o Protocol que es publica a la 

pàgina web. (www.brcparticipate.com).  
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Estructura norma 

1. Compromís de l’equip Directiu 

2. Pla de seguretat alimentària: APPCC 

3. Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària 

4. Normes relatives a les instal·lacions 

5. Control del producte 

6. Control de processos 

7. Personal 
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2. Pla de seguretat alimentaria: APPCC 

2.14. Avaluació de l’APPCC: tenir en compte el seguiments de 

retirada de producte.  

 

Pocs canvis en aquest apartat. 

 

http://www.agronoms.org/


Sessió informativa BRC v7 

Estructura norma 

1. Compromís de l’equip Directiu 

2. Pla de seguretat alimentaria: APPCC 

3. Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària 

4. Normes relatives a les instal·lacions 

5. Control del producte 

6. Control de processos 

7. Personal 
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3. SGQSA 

3.4.  Auditoria interna 

Planificació al llarg de l’any 

En base a una avaluació del risc i tenint en compte els 
resultats de l’auditoria anterior. 

3.4.1. 
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3. SGQSA 

3.5.  Aprovació i seguiment de proveïdors i matèries primeres 

Documents avaluació risc 

Procediments d’acceptació i anàlisi de totes les MP 

Procediment d’aprovació de proveïdors i per a excepcions  

Qüestionaris per a proveïdors complets amb data.  

Llista de proveïdors aprovats 

3.5.1 Gestió de 

proveïdors de 

matèries primeres i 

de material d’envasat 

New 

Fundamental 
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Contaminació per al·lèrgens 

Risc de cossos estranys 

Contaminació microbiològica i química 

Substitució o frau (5.4.2.).  

3.5.1.1  Avaluació del risc documentada per cada MP o grup de MMPP 

    (anualment i/o per cada canvi rellevant) 

Finalitat 

Identificar Risc Potencials 

 

• Seguretat 

• Legalitat del producte 

• Qualitat  

  

3. SGQSA 

Certificacions (Norma Mundial BRC o altres Normes reconegudes GFSI) 

Auditories  

Qüestionaris (proveïdors baix risc)  

3.5.1.2  Aprovació i avaluació de proveïdors en base al risc per a la qualitat i 

la seguretat de MP i processos de traçabilitat, segons:  

 

 

 

 

 

3.5.1 Gestió de proveïdors de matèries primeres i de material d’envasat.  
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3. SGQSA 

3.5.1.3  Adquisició a agents i corredors (brokers) (termini > 01/07/2016) 

La instal·lació ha d’obtenir informació suficient per possibilitar l'aprovació de 
l’últim fabricant o empacador de la MP.  

La informació s’ha d’obtenir del fabricant o empacador o de l’agent/corredor 

Si l’agent o corredor posseeix un certificat BRC: es garanteix el compliment 
d’aquesta clàusula.  

3.5.1 Gestió de proveïdors de matèries primeres i de material d’envasat.  
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3.5.1.4  Excepcions 

  

Adquisició de productes agrícoles primaris o a granel, provisions d'emergència 

o adquisicions fixades pel client.  

 

Quan no és possible dur a terme els processos d'aprovació de la clàusula 

anterior.  

 

El procediment ha de detallar com s’opera davant d’excepcions i incloure 

comprovacions i proves de productes.  

 

Notificació al client (MDD). 

3. SGQSA 

3.5.1 Gestió de proveïdors de matèries primeres i de material d’envasat.  
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3.5.4 Gestió de processos subcontractats i d’envasat 

 

Processos dins de l’abast de l’empresa que s’externalitzen. 
 
 3.5.4.2. Control i aprovació en base a: 

• GFSI. 
• Auditoria exhaustiva: APPPC, BPF, traçabilitat, etc. 
(realitzada per un auditor competent en la matèria). 

3. SGQSA 

3.5.1 Gestió de proveïdors de matèries primeres i de material d’envasat.  
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3. SGQSA 

3.9  Traçabilitat 

 

 

3.9.3. Major garantia de traçabilitat de proveïdors 

 

L’ Empresa ha d’assegurar-se que els seus proveïdors de MP tinguin un 

sistema de traçabilitat eficaç:  

 

Proveïdors aprovats per qüestionari: verificació del sistema de 

traçabilitat s’ha de dur a terme quan s’aprovi per primera vegada i 

després <3 anys mitjançant prova de traçabilitat  

3.12  Orientació i comunicació al client (nou) 

 

 

Assegurar que estan clars els requisits del client (contracte, especificacions 
signades, etc.). 

3.12.1. Comunicació de requisits específics de client al personal afectat. 
3.12.2. Comunicació de requisits específics a proveïdors. 

http://www.agronoms.org/


Sessió informativa BRC v7 

Estructura norma 

1. Compromís de l’equip Directiu 

2. Pla de seguretat alimentaria: APPCC 

3. Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària 

4. Normes relatives a les instal·lacions 

5. Control del producte 

6. Control de processos 

7. Personal 
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4. Normes relatives a les instal·lacions 

4.2  Seguretat 
 

4.2.3  Els dipòsits d’emmagatzemament extern, les sitges i les canonades d’entrada 

 amb obertura externa es bloquejaran amb clau.  

 

 

4.3 Disseny de les instal·lacions 
 

Nou requisit per als productes a temperatura ambient en zones Ambient High Care: 

 

 

 

 

 
Ambient 

High 

Care 
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4. Normes relatives a les instal·lacions 

4.3 Disseny de les instal·lacions 
 

4.3.2 S’inclouen en el plànol de les instal·lacions: 

 Punts d’accés per a MP, incloses l’envasat. 

 Rutes de desplaçament de les matèries primeres.  

 Incloure vestuaris, lavabos, cantines i zones de fumadors. 

 

4.3.7  En zones Ambient High Care s’ha de completar una avaluació de risc 

 documentada per avaluar el risc de contaminació creuada per patògens.   
 

4.7 Manteniment 
 

4.7.5  Les activitats desenvolupades pel manteniment de les Zones High Risk i High 

 Care hauran de respectar els requisits de separació de la zona. Sempre 

 que sigui possible, les eines i els equips s’han d’utilitzar i guardar-se dins de la 

 mateixa zona. 

 

4.7.6  Utilització de materials utilitzats en el manteniment que tinguin risc d’estar en 

 contacte  directe o indirecte amb MP, producte intermedi o PA: apte per ús 

 alimentari i status d'al·lèrgens conegut.  
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4. Normes relatives a les instal·lacions 

4.8 Instal·lacions per al personal 
 

4.8.4 S’ha d’establir un programa de vigilància ambiental per avaluar 

l’eficàcia dels controls de calçat en zones High Risk. 

 

4.8.8 No s’autoritza l’ús i l’entrada de cigarrets electrònics a les zones 

de producció o  emmagatzematge. 

 

 

4.11 Neteja i higiene 
 

4.11.3. En zones High Risk, High Care: Definir límits acceptables.  
 

• Contemplar el risc de restes de productes químics de neteja en 
superfícies en contacte directe amb aliments. 
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4. Normes relatives a les instal·lacions 

4.13  Gestió d’excedents alimentaris i productes per a l’alimentació 

 animal 
 

 

 

 

Requisits i autorització del client 

Assegurar l’autorització prèvia dels propietaris de les marques pel destí de 
productes etiquetats.  

Garantir que aquests excedents que es venen al personal o s’envien a 
organitzacions benèfiques siguin de qualitat pel consum.   

Productes excedents o de qualitat inferior destinats a l’alimentació animal: 
separats dels residus i protegits de la contaminació durant 
l’emmagatzemament.  
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4. Normes relatives a les instal·lacions 

4.14  Control de plagues 

 
4.14.1. Si es detecta activitat de plagues, cal documentar 
mesures preses i assegurar que no suposen un risc pel 
producte. 
 
4.14.9. Informe passa a mínim anual (abans trimestral). 
 

4.14.11 Els empleats han de conèixer els indicis de 

l’activitat de plagues i estar al cas per tal d’avisar als 

superiors.   
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Estructura norma 

1. Compromís de l’equip Directiu 

2. Pla de seguretat alimentaria: APPCC 

3. Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària 

4. Normes relatives a les instal·lacions 

5. Control del producte 

6. Control de processos 

7. Personal 
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5. Control del producte 

5.2  Etiquetatge de productes  
 

5.2.2  Dur a terme processos eficaços per garantir que las instruccions de l’etiquetatge 

 es revisen quan es produeixen canvis en:  

 

La recepta del producte. 

Les matèries primeres. 

El proveïdor de les MMPP. 

El país de procedència de les MMPP. 

La legislació. 

 

5.2.4   Si la informació de l’etiquetat és responsabilitat del client, l’empresa ha de 
 proporcionar  tota la informació necessària. 
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5. Control del producte 

5.4 Autenticitat del producte, afirmacions i cadena de custòdia 
  
  

 

 

 

Implantar sistemes per minimitzar el risc de comprar matèries primes fraudulentes o contaminades 
i per garantir que totes les descripcions del producte i afirmacions siguin legals, adequades i 
puguin ser verificades.  

5.4.1  Accedir a la informació sobre les amenaces històriques i en desenvolupament 

 sobre la  cadena de subministrament que puguin presentar un risc d’adulteració 

 o substitució de matèries primes.  

Organismes professionals 

Fonts governamentals 

Centres de recursos privats  

 

5.4.2 Avaluacions de vulnerabilitat documentada i del possible risc d’adulteració o 

 substitució: 

Fraus anteriors. 

Factors econòmics que incitin al frau. 

Complexitat analítica. 

Revisió anual. 
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5. Control del producte 

5.4 Autenticitat del producte, afirmacions i cadena de custòdia 
  
  

 

 

 

Implantar sistemes per minimitzar el risc de comprar matèries primes fraudulentes o contaminades 
i per garantir que totes les descripcions del producte i afirmacions siguin legals, adequades i 
puguin ser verificades.  

5.4.3  Garanties i/o processos d’anàlisi. En cas que les MP siguin identificades com 

 un risc particular d'adulteració o substitució s’han de implantar controls de 

 garantia adequats.  

 

5.4.4  Estatus de MP (RSPO, GlobalGAP, etc.). Verificar l’estat de cada lot de MP. 
 Balanç de masses cada 6 mesos (excepte si la norma – GLOBALG.A.P., per 
 exemple- especifica una altra freqüència). 
 

5.4.5 Estatus de certificació pels mètodes de producció (Halal, Kosher, ecològic,etc.) 
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Estructura norma 

1. Compromís de l’equip Directiu 

2. Pla de seguretat alimentaria: APPCC 

3. Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària 

4. Normes relatives a les instal·lacions 

5. Control del producte 

6. Control de processos 

7. Personal 
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6. Control de processos 

6.2  Etiquetatge i control d’envasat New 

Fundamental 

6.2.1 Procés formal per a distribuir els envasos en les línees d’envasat. Mecanismes 

de control en les àrees d’envasat que garanteixin que les màquines solament 

tenen accés a materials d’envasat d’ús immediat.  

 

6.2.3  Procediments documentats que garanteixin que els productes s’envasen en 

l’envàs correcte i que l’etiquetatge és el correcte. 

 Controls: inici, durant i final.  

 

6.2.4  (Equip de visionat en línea) Comprovi les etiquetes i la impressió del producte 

mitjançant procediments per garantir que el sistema és capaç d’alertar o 

rebutjar quan no es compleixi amb les especificacions del producte.  
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6. Control de processos 

6.4 Calibració i control de dispositius de mesurament 
  
  

 

 

 

Implantar sistemes per minimitzar el risc de comprar matèries primes fraudulentes o contaminades 
i per garantir que totes les descripcions del producte i afirmacions siguin legals, adequades i 
puguin ser verificades.  

6.4.3  Considerar l’incertesa associada a la calibració quan s’utilitzi l’equip per mesurar 

límits crítics.  
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Estructura norma 

1. Compromís de l’equip Directiu 

2. Pla de seguretat alimentaria: APPCC 

3. Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària 

4. Normes relatives a les instal·lacions 

5. Control del producte 

6. Control de processos 

7. Personal 
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7. Personal 

Sense canvis rellevants respecte la BRC v6. 

 

S’inclouen requisits d’altres seccions com per exemple la formació en al·lèrgens.  

 

Aclareix la informació al personal sobre els símptomes d’infecció, malaltia o 

trastorns rellevants que impedeix el treball amb aliments descoberts.  

 

7.4.5. La roba de protecció s’ha de canviar amb una freqüència adequada, en 

funció del risc. Per zones High Risk  i High Care s’ha de canviar la roba protectora 

al menys diàriament.  
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4. Avaluació / auditories 
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Nivells de no conformitat 

Nivells de no 

conformitat 

CRÍTICA  Error crítico:  Seguretat alimentària.  

MAJOR  Error crític 

  compliment 

MENOR:  No s’ha complert una clàusula per complet però, 

  en base a proves objectives: no es qüestiona 

  conformitat del producte  

    

Requisit d’una “declaració de 

intencions” o de qualsevol 

clàusula de la norma.  

En base a proves objectives: es 

qüestiona conformitat del 

producte  
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RESUM CRITERIS DE CLASSIFICACIÓN 
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RESUM CRITERIS DE CLASSIFICACIÓN 
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RESUM CRITERIS DE CLASSIFICACIÓN 
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Tipus d’auditories  

• Disponible per a totes les empreses certificades i pels 
emplaçaments que vulguin certificar-se per primera 
vegada.  

• Data s’acorda amb l’iorganisme de certificació. 

• Tots els requisits de la Norma s’auditen durant la visita.  

a) Anunciades 

• Demostra el ple desenvolupament del sistema de 
qualitat. Obtenen el certificat  “_ _ +” 

• L’empresa pot decidir entre: 

• Auditoria similar a l’esquema original i basada en 
una única auditoria no anunciada. Duració 2-3 
dies. 

• Es separa l'auditoria no anunciada (bones 
pràctiques) de la posterior auditoria anunciada 
(registro i sstema documental). 

b) No 
Anunciades 
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5. Conclusions 
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Conclusions 

Canvis importants però menys dràstics que en la v6. 

 

Focus: Frau i correcte etiquetatge. 

 

Avaluació de proveïdors. 

 

Nous graus de certificació. 

 

Prevista la publicació de nous mòduls voluntaris: Frau, Food Defense, 

Cadena de Custòdia, etc. 
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jordi.caballe@premiumlab.es 

http://www.agronoms.org/
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Gràcies per la vostra atenció! 

www.premiumlab.eu  

jordi.caballe@premiumlab.es 


