
 
 

 
 

 

 
PROPOSTA PEL CURS 2018-19 

 

Qualitat i seguretat agroalimentària. (Maite Monclús Masip) 

 

Aquesta, és una proposta centrada en la indústria agroalimentària en general i, si es vol, 

concretament, en les Normes de Qualitat Agroalimentària vigents i reconegudes a nivell 

internacional per tots els operadors dins la indústria, sobretot aquells que exporten els seus 

productes agroalimentaris a països tercers, ja sigui dins o fora de la UE. 

Dins d’aquesta temàtica tant àmplia es poden desenvolupar una gran quantitat de treballs 

de recerca, des d’un enfoc molt general fins a temes més concrets i locals. 

- Es podria fer un estudi descriptiu i de catalogació sobre les Normes de Qualitat i 

Seguretat Agroalimentària, tals com, per exemple, BRC o IFS.  Aquest tipus de treball 

requeriria d’una gran capacitat de resum i síntesi i es centraria en la recollida 

d’informació, classificació i la seva presentació ordenada. 

- També es podria fer un estudi de les empreses agroalimentàries locals que exporten a 

països tercers: exigències en qualitat i seguretat agroalimentària. 

- L’estudi de l’organització del teixit empresarial agroalimentari dins d’una determinada 

àrea geogràfica, com podria ser la comarca, també seria una proposta força interessant. 

Les tasques es centrarien en la recerca d’informació: conèixer les empreses d’un 



 
 

 
 

determinat sector dins la indústria, com podrien ser les empreses fructícoles, i estudiar 

de quines formes s’organitzen (en forma d’associacions de productors, cooperatives, 

empreses privades, etc.), quins són els seus volums de producció, on es destinen les 

seves vendes, etc. 

 

Aquestes propostes, segons de quina es tracti, tenen per objectiu: 

Primer. Conèixer com s’organitza la indústria agroalimentària en una zona determinada, ja 

sigui en un àmbit local com pot ser una comarca o més ampli, per exemple a nivell de 

Catalunya. 

Segon. Conèixer l’existència i nivell d’exigència de les normes de qualitat i seguretat 

agroalimentària reconegudes a nivell internacional. 

 

Ubicació de l’assessor: La Torre de l’Espanyol (TARRAGONA) 

Tipus de suport:  

• Hores de consultoria: a concretar.  

 
 
Contacte: 
 

Els instituts interessats es poden posar en contacte amb el col·legi: 
 
Seu Central 
Passeig de Gràcia 55, 6è 6a – 08007 
Barcelona 
93 215 26 00 // 93 215 26 04 
agronoms@agronoms.cat 

Delegació 
Rambla Ferran 2, 4t A – 25007 Lleida 
973 24 43 32 
agronomslleida@agronoms.cat 
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