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1. Objecte del projecte
El present Treball de Final de Grau titulat “Indústria elaboradora de formatge madurat
de llet pasteuritzada de cabra amb una producció de 125 tones anuals ubicada a
Torrefarrera (Lleida)”, té com objecte el disseny i la construcció d’una indústria
formatgera que produirà formatge semicurat i curat de llet cabra.
La planta complirà amb la normativa vigent i tindrà tots els equips i instal·lacions
necessaris per a garantir un correcte funcionament, amb l’objectiu d’obtenir un benefici
econòmic.

2. Antecedents
Es redacta aquest Treball Final de Grau amb l’objectiu d’obtenir la titulació del Grau en
Enginyeria Agrària i Alimentària, d’acord amb el pla vigent d’estudis de la Universitat
de Lleida.

3. Dades del projectista
-

Projectista: Joan Cartanyà Ferré
Titulació: Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
Empresa: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

4. Localització
La indústria estarà en una parcel·la que té en propietat el promotor del projecte.
Aquesta parcel·la està ubicada al Camí de Trullets, S/N, del Polígon Industrial Les
Comes de Torrefarrera (Lleida).
Coordenades UTM
Altura sobre el nivell del mar
Superfície de la parcel·la

X: 300.236 m
Y:4.616.088 m
213 m
14.250 m2

5. Producte a elaborar
5.1.

Descripció del productes:

Formatge semicurat i curat de llet de cabra pasteuritzada, elaborant peces de formatge
de 0,5 kilogram i de 1,5 kilograms. La llet de cabra estarà parcialment desnatada per
tal d’assolir un formatge greixos i que durant l’any no variï aquest contingut de greix.
Per poder elaborar el producte s’utilitzarà quall, ferments làctics, clorur sòdic i clorur
càlcic.
El producte es presentarà amb dos formats: un està pensat en la venda de tota la peça
sencera i tindrà un pes de 0,5 kg. Tindrà una forma cilíndrica amb un diàmetre de 9.5
cm i una altura de 5 cm. L’altre que estarà destinat a les botigues per vendre’l en
porcions, tindrà un pes de un 1.5 kg. I les mides seran de 20 cm de diàmetre i 10 cm
d’altura.
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El producte s’etiquetarà a la part superior i es dipositarà dins d’una caixa de cartró
(embalatge) que facilitarà el transport i la seva comercialització ja que es podrà apilar i
formar palets per les comandes de major volum.
A continuació es defineixen les principals característiques i propietats dels formatges
elaborats:
Nom del producte:
Origen de la llet:
Tractament de la llet:
Tipus de formatge segons humitat:
Tipus de coagulació:
Pes:
Maduració:
Contingut de greix sobre extracte sec:
Dimensions (ø=diàmetre h=altura):

Nom del producte:
Origen de la llet:
Tractament de la llet:
Tipus de formatge segons humitat:
Tipus de coagulació:
Pes:
Maduració:
Contingut de greix sobre extracte sec:
Dimensions (ø=diàmetre h=altura):

5.2.

Formatge semicurat
Llet de cabra
Pasteuritzada
Semi-tou (50%)
Enzimàtica
500 g / 1.500 g
22 / 40 dies
Greixos (45%)
ø=9,5 cm i h= 5 cm / ø=20 cm i h= 10 cm

Formatge curat
Llet de cabra
Pasteuritzada
Semi-dur (40%)
Enzimàtica
500 g / 1.500 g
60 / 110 dies
Greixos (47%)
ø=9,5 cm i h= 5 cm / ø=20 cm i h= 10 cm

Producció

Es produirà 125 t de formatge l’any, que representa el 0,27% de la producció total de
formatge de cabra a España (47.000 t de formatge). Del consum total anual (12.400 t),
representa el 1% de formatge de cabra consumit en un any per la població espanyola.
La intenció de la formatgera es duplicar la producció fins arribar a les 250 t de
formatge produïdes a l’any, aquest fet es podrà aconseguir, ja que es preveu que ens
els primers anys l’empresa hagi aconseguit una bona xarxa de distribució i fer-se lloc
en el mercat. També hi hauria la possibilitat d’ampliar la gamma de productes. Aquests
aspectes podran variar en funció de les vendes i de l’evolució de l’empresa en els
primers 5 anys.
Aquesta producció es dividirà elaborant el 80% de formatge semicurat i la resta de
curat. Segons els pes del producte el 70% de formatges seran de 0,5 kg i la resta de
1,5 kg.
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A la següent taula s’observa com es reparteix la producció anual:
Taula 1: Producció anual dels productes elaborats

PRODUCCIÓ ANUAL
Periòde producciò
(anys)
0-5

>5

5.3.

Valor
Kg
Llet necessària (L)
Unitats
Kg
Llet necessària (L)
Unitats

Formatge semi-curat
Pes 0,5 kg
Pes 1,5 kg
70.000
30.000
525.000
225.000
140.000
20.000
140.000
60.000
1.050.000
450.000
280.000
40.000

Formatge curat
TOTAL
Pes 0,5 kg Pes 1,5 kg
17.500
7.500
125.000
175.000
75.000 1.000.000
35.000
5.000
200.000
35.000
15.000
250.000
350.000
150.000 2.000.000
70.000
10.000
400.000

Preu del producte

L’objectiu de l’empresa serà realitzar un producte de qualitat amb un preu molt
competitiu per tal de facilitar l’entrada en el mercat. El preu serà orientatiu ja que
aquest pot variar molt en funció del preu de les matèries primeres:
-

Preu formatge semicurat: 15 €/kg
Preu formatge curat: 18 €/kg

6. Matèries primes i altres materials
Per poder elaborar els productes definits a l’apartat anterior seran necessàries les
següents matèries primeres:
-

Llet de cabra crua (es comprarà els ramaders de la província de Lleida).
Quall líquid d’origen animal (70% quimosina i 30% pepsina)
Ferments làctics mesòfils.
Clorur sòdic.
Clorur càlcic.

Altres materials necessaris:
-

Etiquetes.
Caixes de cartró (embalatge)
Palets.
Film plàstic.
Motlles perforats de plàstic.
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A la taula 2 apareixen totes les quantitats de matèries primeres que seran necessàries
per elaborar els productes i el preu en que es compraran:
Taula 2: Matèries primeres i materials auxiliars

Matèries primeres i
Dosis utilitzada
materials
Llet (L)

…

Transport de la llet (L) …
0,1142 mL/L llet
Quall (L)
0,05 g/L de llet
Ferment (kg)

Quantitat necessària
Primers 5 anys Resta d'anys

Preu
unitari (€)

1.000.000

2.000.000

0,90

1.000.000

2.000.000

0,10

114

228

14,95

50

100

192,00

Sal (kg)

2% del formatge

2.500

5.000

0,30

Clorur càlcic (L)

0,213 mL/L de llet

213

426

3,50

Caixes (u)

…

200.000

400.000

0,45

Film (u)

…

200

400

4,70

Etiquetes (u)

…

200.000

400.000

0,04

Motlles petits (u)

…

3.000

6.000

4,50

Motlles grans (u)

…

1.000

2.000

5,50

Palets plàstic (u)

…

30

50

13,70

7. Tecnologia procés productiu
En aquest apartat s’indiquen totes les operacions que es realitzaran durant el procés
productiu per elaborar el formatge semicurat i curat. També s’indiquen els paràmetres
de cada operació i les dosis aplicades. Al respectiu annex estan justificades les
decisions adoptades per tal de definir tota la tecnologia que s’aplicarà en la futura
formatgeria.
A les següents pàgines hi ha els diagrames del formatge semicurat i curat de llet
pasteuritzada de cabra:
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Diagrama de flux de la tecnología del formatge semicurat

6

Diagrama de flux de la tecnología del formatge curat
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8. Planificació de la producció
La producció anual es repartirà amb les 48 setmanes que la formatgeria estarà oberta,
les altres 4 setmanes que resten de l’any l’empresa estarà tancada per vacances.
Aquestes 4 setmanes estaran repartides durant l’any: una per nadal, una per setmana
santa, una a principis de juny i altre a finals d’agost. S’ha repartit així ja que si
l’empresa tanques durant un període més llarg es tindrien d’anar a realitzar operacions
com per exemple voltejar els formatges a la cambra de maduració. En canvi, si
l’empresa tanca durant una setmana el producte no es veurà perjudicat.
Es treballarà amb un únic torn de les 07:00 h fins les 15:00 h. Quan es dupliqui la
producció es realitzarà un segon torn a la tarda.
Com es pot observar a la taula 3 per elaborar tots els productes les setmanes
imparelles (1,2,3,5,7... ) s’elaboraran únicament formatges semicurats de 500 grams. I
les setmanes parelles (2,4,6,8,...) s’elaboraran la resta de productes (formatge
semicurat de 500 grams i 1.500 grams i formatge semicurat de 1.500 grams).
Taula 3: Distribució de la producció

Setmanes
Imparelles
Parelles

Distribució de la producció durant un mes
Tipus producte
Kg
Llet necessària (L)
Semi-curat (0,5 Kg)
2.692
20.192
Semi-curat (1,5 Kg)
1.154
8.654
Curat (0,5 Kg)
729
7.292
Curat (1,5 Kg)
313
3.125

Unitats
5.385
769
1.458
200

La decisió de repartir-ho d’aquesta manera es per a que cada setmana es recepcioni
de manera aproximada un volum semblant de llet com es remarca a la taula 4. Aquest
fet fa que durant un mes la producció sigui bastant estable. Aquest cicle es repetirà
cada mes.
Taula 4: Distribució de la llet recepcionada

Setmanes
Imparelles
Parelles

Distribució mensual de la llet recepcionada per la industria
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
10.096
10.096
0
0
0
8.654
3.125
7.292
0
0

TOTAL
20.192
19.071

Un cop planificada la producció, a l’annex corresponent, s’ha realitzat un calendari
setmanal de les operacions que es realitzaran durant els dies de la setmana. Aquest
annex serà molt útil per poder seleccionar els equips amb una capacitat adequada, per
garantir un correcte funcionament de la futura indústria.

9. Enginyeria del procés productiu
En el següent diagrama hi ha tots els equips seleccionats per poder elaborar el
producte. A l’annex d’estudi de l’enginyeria del procés estan les característiques
tècniques de tots els equips i justificació de l’elecció de l’equip. També hi ha descrits
els equips auxiliars (Equip de neteja CIP, detector de metalls, rentadora de motlles i
caixes de plàstic, bombes centrífugues, dipòsits d’emmagatzematge de subproductes i
residus).
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10.

Control de qualitat

El control de qualitat permet gestionar el procés de producció de les indústries. Els
anàlisis de control de qualitat busquen garantir que els mètodes de fabricació d'un
producte són els adequats, perquè aquest arribi al consumidor en condicions òptimes,
satisfent d'aquesta manera les seves expectatives.
Per poder garantir la qualitat del producte serà molt important que les matèries
primeres compleixin amb els requisits de qualitat fixats per l’empresa (temperatura,
acidesa, color, olor,...) i que les condicions d’emmagatzematge d’aquestes matèries
siguin les adequades.
El control durant l’elaboració dels formatges té com a objectiu que el procés sigui
eficient, que hi hagi les menors pèrdues possibles de producte, el mínim possible de
residus i que es garanteixi la seguretat alimentària.
A més durant el processat s'han de prendre les mesures oportunes per evitar que els
productes intermedis perdin qualitat convertint el producte final en inadequat per la
seva deficient qualitat organolèptica o microbiològica.
Un cop finalitzada l'elaboració dels formatges l’encarregat del control de qualitat s'ha
d'assegurar que els productes expedits no suposen un risc per a la salut dels
consumidors. A més s'haurà de constatar que el producte final compleix amb les
expectatives pel que fa a qualitat.
Per realitzar el control de qualitat del producte final serà necessari un control de les
característiques microbiològiques, fisico-químiques i organolèptiques del producte.

11.

Anàlisis de Perills i Punts de Control Crític (APPCC)

L'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (L'APPCC) és un sistema de gestió de
perills, que en el camp de la seguretat alimentària té com a objectiu que els aliments
siguin innocus mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles perills que poden aparèixer
en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització.
Tot seguit es definiran els conceptes fonamentals ó del sistema:
-

Perill: agent biològic, químic o físic que pot causar que un determinat aliment
no sigui segur per al consum humà.
Risc: Probabilitat que succeeixi un determinat perill.
Mesures preventives (pre-requisits): Factors físics, químics o altres que poden
utilitzar-se per controlar un perill conegut per a la salut.
Punt Crític de Control (PCC): Un punt, pas o procediment on es pot aplicar un
control per prevenir, eliminar o reduir a nivells acceptables el perill.
Límits crítics: Criteris o límits especificats de característiques de naturalesa
física, química o biològica. Indiquen si una operació està sota control en un
determinat PCC.

El desenvolupament del Sistema d’APPCC en la producció i la comercialització
d’aliments es veu afavorit i simplificat amb la instauració d’uns prerequisits, que són
una sèrie de condicions de treball que permeten controlar els perills generals que
afecten el conjunt del procés. Aquests prerequisits proporcionen una sòlida base
higiènica i permeten que el Sistema d’APPCC es centri en aquells perills que són
específics del producte o del procés. Els prerequisits són:
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1) Pla d’homologació de proveïdors (PHP)
Es busca garantir que les matèries primeres i els altres materials recepcionats per
la indústria formatgera compleixin els requisits fixats per l’empresa, amb l’objectiu
d’evitar que les matèries primeres siguin una font de contaminació.
2) Pla de control de l'aigua (PCA)
S'hauran de realitzar controls periòdics a l'aigua potable utilitzada en la indústria a
fi de verificar que s'ajusta als paràmetres sanitaris exigits per la legislació.
3) Pla de neteja i desinfecció (PND)
Ha de constar per escrit i ha de recollir els procediments de neteja, productes
utilitzats i el personal que ho realitzarà. Caldrà comprovar la seva eficàcia
periòdicament i que resulta innocu per als aliments tractats a la planta.
4) Pla de control de plagues (PCP)
Consisteix en establir mesures de control i eliminació de rosegadors i insectes que
poden actuar de vectors de microorganismes patògens. S'han d'establir per escrit
els procediments d'actuació, la periodicitat i el responsable.
5) Pla de manteniment d'instal·lacions i equipaments (PM)
Els locals i instal·lacions han de tenir un disseny higiènic, el flux de aliments ha de
ser sempre cap endavant. Els materials de construcció dels locals i equips han de
ser no tòxics i mantenir-se en bon estat. També s’han de realitzar revisions
periòdiques de l’estat de les instal·lacions i els equips
6) Pla de formació de manipuladors (PFM)
Els manipuladors d'aliments a la indústria rebran formació respecte a higiene i
bones pràctiques de manipulació. S'habilitarà un programa de formació amb els
continguts necessaris per fer conscients als manipuladors de la seva importància
en la seguretat alimentària. Establint una guia de bones pràctiques de manipulació.
7) Pla de traçabilitat (PT)
Controlar el producte al llarg de la seva vida útil per poder retirar-lo del mercat en
cas d'incidència.
8) Pla de control de subproductes i residus (PCSR)
Evitar que els subproductes i residus suposin un risc de contaminació dels
aliments. La seva presència afavoreix aparició de plagues i microorganismes.
-

Establiment de la guia de bones pràctiques de manipulació (BPM)
Pla de traçabilitat (PT)

Tot i els pre-requisits explicats i continuen havent perills que tindran de ser controlats a
partir del sistema d’APPCC.
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A la taula de la pàgina següent es fixaran els límits de control crítics de cada PCC, també s’explica com es realitza la vigilància de cada PCC i les
mesures correctores adients per cada cas i com serà el registre:
Taula 5: Sistema APPCC

PCC

Operació

Perills

Mesures
preventives

Límits de control
Vigilància
crítics
-Temperatura superior
a 0 ºC i igual o inferior
a 10 ºC.
-Condicions
higièniques adequades
durant el transport.

-Mesurar la temperatura
de la llet de cabra.
-Control del color, olor i
aparença de la llet.
-Comprovació del full de
registre de rentats del
camió cisterna

-Rebutjar la llet no
apte i buscar altres
proveïdors
si
es
repeteix
constantment.

-Si es detecta cossos
estranys a la llet serà
imprescindible repetir
l’operació de filtrat.

-Rebuig o repetició
del tractament.
-Restablir
el
funcionament
dels
paràmetres de control
de l’equip.

Recepció de la
llet

-Contaminació
microbiològica

- PHP
- PND
- PFM
- PT

2

Filtració

-Perills
físics
(presència
de
cossos
estranys)

- PFM
- PND
-PM

-Absència de cossos
estranys

-Controlar l’estat dels
filtres i netejar-los abans
d’utilitzar-lo.
- Neteja i manteniment
freqüent dels filtres.

3

Bactofugació
(separació
de
les espores que
estaran
sotmeses a un
tractament UHT
i posteriorment
es realitzarà la
pasteurització
de tot el volum
de la llet)

- PFM
- PM
- PT

-Etapa
UHT:
temperatures superiors
a 135 ºC durant com a
mínim 5 segons
- Etapa pasteurització:
temperatura superior a
72 ºC durat com a
mínim 15 segons.

-Revisió de l’equip abans
d’utilitzar-lo.
-Control de temperatura i
temps.
-Control del programa de
neteja i manteniment.

1

-Perill
microbiològic
(tractament
tèrmic
insuficient)

Mesures
correctores

Registre
-Registres d’entrades
amb les respectives
temperatures
i
observacions.
-Resultats d’anàlisis
microbiològics.
- Incidències generals
-Hi haurà un full de
control de les neteges
del
filtre
i
del
manteniment
que
l’operari
haurà
d’indicar l’estat, el dia
i la hora

-Registre
de
temperatura i temps.
-Registre
d’incidències
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Taula 6: Sistema APPCC

PCC

4

Operació

Perills

Recepció
matèries primes
i altres materials

Perills
microbiològics
(patògens,
fongs)
- Perills físics
(partícules
alienes
al
producte)
- Perills químics
(additius
no
permesos)

Mesures
preventives

- PHP
- PT

Límits de control
Vigilància
crítics

Especificacions
sanitàries
de
cada
producte.

5

Adició
d’ingredients

- Perills químics
(degut a una
mala dosificació)
Perills
microbiològics
(degut a una
mala dosificació)

6

Coagulació de la
llet,
tallat
i
escaldat

- Contaminació
microbiològica

- PFM
- PND
- PT
- PM

- Temperatura, temps i
pH.
- Manteniment i neteja
de l’equip
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Detecció
cossos
metàl·lics

-Perills
físics
(presència
d’objectes
metàl·lics)

- PFM
- PM
- PT

- Absència de cossos
metàl·lics.

de

- PFM
- PM
- PT

- Dosis adequades de
tots els ingredients i
additius.

- Control d’entrada de
cada producte (data,
hora, incidències)
Complies
les
especificacions
de
compra.
Control
de
les
condicions de transport.
- Analítiques periòdiques.

Control
de
la
dosificació.
- Calibratge periòdic de
les bàscules
Control
de
la
temperatura, temps i pH
Control
del
manteniment i neteja de
l’equip.
- Comprovar diàriament
que
l’equip
funciona
correctament introduint
una petita peça de
metall.

Mesures
correctores

Rebutjar
les
matèries primeres.
Buscar
altres
proveïdors.

- Rebutjar un lot de
producte.
- Re-calibrar bàscules

- Rebutjar un lot de
producte.
- Restablir condicions
higièniques.

-Rebutjar producte

Registre

- Registre d’entrades.
- Resultats anàlisis
Certificats
de
compra.
- Incidències generals

- Registres de les
dosis (pes) aplicades
de cada ingredient i
additiu.
-Incidències.
Registres
de
temperatura, temps i
pH.
-Registres de neteja.
Incidències
Registre
d’incidències.
- Registre de les
comprovacions
diàries
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12.

Distribució en planta

Aquesta distribució en planta es realitzarà a partir de la sistemàtica de la distribució en
planta (SLP), que és una forma organitzada d’enfocar els problemes d’implantació.
Una bona distribució en planta estarà basada en els següents principis:
1. Integració del conjunt: “La millor distribució és la que integra el personal, els
materials, la maquinària, les activitats i qualsevol factor, per tal d’aconseguir la
millor integració de totes les parts”.
2. Mínima distancia recorreguda: “En igualtat de condicions és sempre millor la
distribució que permet que el material recorri la distancia més curta entre
operacions”
3. Circulació o flux de materials: “ En igualtat de condicions és sempre millor la
distribució que ordeni les àrees de treball de manera que cada operació o
procés estigui en el mateix ordre o seqüencia en que s’elaboren els materials”:
4. Espai cúbic: L’economia s’obté utilitzant d’una manera efectiva tot l’espai
disponible, tant vertical com en horitzontal”.
5. Satisfacció i seguretat (confort): “En igualtat de condicions, serà sempre més
efectiva la distribució que faci el treball més satisfactori i segur per tots els
operaris, materials i equips”.
6. Flexibilitat: “En igualtat de condicions, serà sempre més efectiva la distribució
que pugui ser ajustada o reordenada amb menys costos o inconvenients”.
Un cop realitzada tota la sistemàtica es pot veure al esquema següent que la
distribució serà lineal i no s’hi observa cap retrocés del producte i les distàncies que
recorre el producte i els materials són mínimes.
A la taula s’indica l’espai que ocuparà la nau industrial es de 1.057,9 m2, a aquesta
superfície se li afegirà un 10% que estarà destinat als passadissos. Per tant la
superfície total del futur establiment serà de 1.164 m2 arrodonint-se a 1.200 m2.
Taula 7: Superfícies de les àrees

Figura 1: Distribució en planta
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13.

Localització de la indústria

La indústria es construirà en una parcel·la que té en propietat el promotor del projecte.
Aquesta parcel·la està ubicada Camí de Trullets, del Polígon Industrial Les Comes de
Torrefarrera (Lleida).
Com es pot observar a la figura 2, la formatgeria estarà molt ben comunicada ja que
està al costat de la nacional 230 i a 1 km de l’autovia A-2 i a 3 km de l’autovia A-14.

Figura 2: Localització de la formatgeria

-

-

Característiques de la parcel·la:
o

Coordenades UTM

o
o

Altura sobre el nivell del mar
Superfície de la parcel·la

X: 300.236 m
Y:4.616.088 m
213 m
14.250 m2

Dimensions de la parcel·la

Figura 3: Dimensions de la parcel·la
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14.

Descripció de la nau

La superfície interna de la serà de 49 metres de llarg i 25,6 metres d’amplada, als
extrems de la nau hi haurà dos coberts amb la mateixa llum que la nau i 7 metres de
llarg cadascun.
Per tant la nau a dos aigües tindrà una llum de 25,6 metres i una longitud de 63
metres incluint els dos coberts. Es construirà a partir de pòrtics rigids d’acer laminat
S275. Aquest pòrtic tindrà una llum de 25,6 metres i una separació entre pòrtics de 7
metres, per tant hi hauran 9 vanos. Els pilars tíndran una altura de 6 metres i l’altura
màxima de la nau serà de 9 metres.Els pilars estarán encastats amb les cimentacions
i la resta d’unions serán rigides.
Els tancaments de les façanes i la coberta es realitzarà amb panells sandvitx de 40mm
que s’uniràn a les corretges que tenen una llum de 2 metres a la cobertura i de 3
metres a les façanes.

Figura 4: Imatge de la formatgeria

Figura 5: Estructura d'acer de la nau
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15.

Instal·lació frigorífica

Per poder realitzar algunes de les activitats industrials s’haurà dimensionar el sistema auxiliar de fred d’aquest projecte. Pel sistema frigorífic
s’utilitzarà l’amoníac (R717) com a refrigerant del circuit primari que refredarà l’aigua glicolada del circuit secundaria. Aquesta serà enviada als
diferents equips encarregats de refredar la llet o els formatges, per tant s’instal·larà un sistema indirecte de compressió mecànica, com es pot veure
en el següent esquema frigorífic on apareixen els principals equips del sistema:
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16.

Instal·lació d’enllumenat

El disseny luminotècnic d’un establiment és molt important ja que amb una correcte
il·luminació el treballadors de la indústria estaran realitzant les seves tasques amb
confort i seguretat.
Un altre aspecte molt important serà l’energia elèctrica que consumiran totes les
lluminàries, per tal de que la futura formatgeria sigui eficient energèticament totes les
lluminàries seran de LED, ja que són les que consumeixen menys electricitat i el seu
rang de vida és molt llarg.
Per poder fixar quin nivell d’il·luminació ha de tenir cada local, s’ha utilitzat una taula
orientativa extreta de la norma DIN 5035, on apareix quina luminància nominal (lux)
ha de tenir cada local en funció de l’activitat que es realitzarà. En el cas d’aquest
projecte es dividiran en aquestes activitats:
Taula 8: Luminància nominal en funció de les àrees

Classe de local
Magatzem que es necessitin lectures (llegir etiquetes)
Menjador
Lavabos
Vestidor
Zona de circulació (passadís)
Oficines
Industries d’alimentació (zones d’elaboració)
Industries d’alimentació (control qualitat)

Luminància Nominal (lx)
200
200
100
100
50
500
300
500

Per poder complir les condicions lumíniques descrites s’instal·laran les següents
lluminàries que estan descrites en el respectiu annex:
Taula 9: Quantitats de llumiàries de l'establiment amb les respectives potències

Tipus de lluminària
Llum rodó encastat sostre
Llum rodó encastat sostre
Llum rectangular fixat al sostre ( cambres)
Focus fixat al sostre
Llum rectangular oficina
Llums pàrquing
Focus exterior
Llum d’emergència
Potencia total (W)

Potencia (W) Quantitat
4
58
8
6
16
56
135
26
28
18
46
2
112
20
3
42
7.522
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A les següents imatges s’observa l’aspecte que tindrà la nau industrial a les nit:

Figura 6: Imatge de la nau a la nit 1

Figura 7: Imatge de la nau a la nit 2

Figura 8: Imatge de la nau a la nit 3
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17.

Instal·lació elèctrica

En aquest apartat del projecte s’ha dissenyat la instal·lació elèctrica mitjançant el
programa CYPELEC REBT.
La instal·lació consta d'un quadre general de distribució, amb una protecció general i
proteccions en els circuits derivats.
La potencia total demandada per la instal·lació serà de 101,75 kW. Ja que s’ha
considerat que molts equips no funcionaran a l’hora degut a que hi ha molt poques
operacions que es realitzen en el mateix moment.
Els receptors de la instal·lació tenen una potencia de:
-

Receptors de força (motors): 209,5 kW
Preses d’ús general: 7,36 kW
Il·luminació: 7,60 kW

18.

Estudi d’impacte ambiental

Com s’ha vist amb el respectiu annex la indústria no es troba en cap zona protegida i
no es necessari realitzar un estudi d’impacte ambiental només es tindrà de comunicar
a l’ajuntament de Torrefarrera tal com s’explica a l’annex 15.
Els impactes generats pel la formatgeria són els següents:
-

-

Emissions de sorolls i pols: es produiran en la fase de construcció degut a la
utilització de maquines i eines.
Pèrdua de vegetació: degut el desbrossament de la parcel·la, principalment
seran males herbes degut a la ubicació de la nau.
Sobre el drenatge d’aigua. Es modificarà el drenatge d’aigua ja que es
cimentarà tota la superfície de la parcel·la.
Impacte visual: Construcció d’una nau de 2.550 m2.
Sobre la qualitat de l’aire: emissions de gasos generats per la caldera.
Energia: Les zones de recepció i expedició es on hi haurà un major consum
energètic degut a que es necessari que la matèria prima i el producte acabat es
mantingui a temperatures baixes.
Residus: es generarà sèrum de llet, la nata i salmorra. Els altres residus seran
plàstics, papers i rebuig.

L’activitat industrial també generarà impactes beneficiosos com per exemple:
-

Sobre el treball
Sobre l’activitat econòmica

Els impactes són moderats i compatibles ja que l’activitat industrial s’ubica en una
zona que està destinada a que es generin aquest tipus d’activitats sempre que
l’empresa tingui bones pràctiques mediambientals.
Un cop realitzat aquest l’estudi d’impacte ambiental es pot concloure que el projecte
és viable i que els impactes que genera aquest establiment no suposaran cap
problema. A més a mes aquesta empresa beneficiarà els habitants de la zona ja que
generarà una activitat econòmica.
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19.

Estudi de rendibilitat econòmic-financer

Un cop finalitzat tots els annexes d’aquest projecte s’ha elaborat un petit estudi
econòmic per tal de valorar si aquest projecte es viable o no. S’ha considerat que la
vida útil del projecte serà de 20 anys.
-

La inversió inicial del projecte es reflecteix a la següent taula:

Taula 10: Inversió inicial del projecte

Pressupost d'execució pel contractisata
Despeses no contemplades al projecte
Estudi de seguretat i salut
Llicència i permisos
Compra de la parcel·la
TOTAL

-

1.815.480,55 €
544.644,17 €
54.464,42 €
140.000,00 €
910.300,00 €
3.464.889,13 €

Els pagaments totals estan resumits a la següent taula:

Taula 11: Pagaments anuals

Resum pagaments totals
Matèries primes i materials
Personal
Energia i aigua
Manteniment
TOTAL
-

5 anys primers
1.085.633,20 €
144.830,00 €
29.737,00 €
6.700,00 €
1.266.900,20 €

Resta d'anys
2.171.266,40 €
237.440,00 €
59.474,00 €
6.700,00 €
2.474.880,40 €

A la taula 12 hi ha els ingressos generats per la venda dels formatges:

Taula 12: Ingressos anuals

Periòde
0-5
>5

Tipus producte
Formatge semicurat (kg)
Formatge curat (kg)
Formatge semicurat (kg)
Formatge curat (kg)

Quantitat (kg)
100.000,00
25.000,00
200.000,00
50.000,00

Preu producte
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €

Ingressos
Ingressos totals
1.500.000,00 €
1.950.000,00 €
450.000,00 €
3.000.000,00 €
3.900.000,00 €
900.000,00 €
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Per poder valorar la rendibilitat del projecte s’han calculat els següents indicadors:

a) Valor Actual Net (VAN): És un indicador de rendibilitat absoluta, per tant el VAN
ha de ser major a 0 per a que un projecte sigui viable.
Un cop realitzat el càlcul el VAN = 14.399.058 €. Per tant el projecte és viable
perquè el VAN és superior a 0.
b) Taxa interna de Retorn (TIR): és la taxa d'interès o rendibilitat que ofereix una
inversió. Es a dir, és el percentatge de benefici o pèrdua que tindrà una
inversió per a les quantitats que no s'han retirat del projecte.
Un cop realitzat el càlcul el TIR= 26% per tant el projecte es rendible ja que es
superior a l’interès que et donen els bancs.
c) Termini de recuperació  el sisè any ja s’haurà recuperat la inversió inicial.
Anàlisi de sensibilitat
En aquest apartat realitzarem dues hipòtesis per tal d’observar com canvien els índex
de rendibilitat:
Hipòtesis A: S’augmentarà el preu de la llet, així es podrà simular un any que la
producció de llet de cabra disminueixi. El preu de la llet pujarà un 30%, per tan serà de
1,17 euros / litre de llet.
VAN
TIR

7.541.743 €
17%

Com es pot observar el projecte continua sent viable tot i augmentar el preu de la llet,
ja que el VAN es positiu i el TIR és del 17%. La inversió no es recuperarà fins el vuitè
any.
HIPÒTESI B És disminuirà el preu del producte un 25% per tant passarà a 11,25 €/kg
el formatge semicurat i 13,5 €/kg el curat. El preu de la llet es mantindrà amb el preu
inicial (0,9 €/L).
VAN
TIR

2.066.128 €
8%

Com es pot observar el VAN i el TIR han disminuït considerablement i la inversió es
recupera el tretzè any, la inversió segueix sent viable. També s’ha realitzat una altre
hipòtesi amb el preu i si es disminueix un 30% (10,5 €/kg i 12,6 €/kg, respectivament)
el projecte ja no es viable, per tant, el preu sempre haurà de ser superior a aquests
valors.
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Conclusions
Tal i com reflexa les taules anteriors la construcció i posada en marxa d’aquest
projecte és viable considerant una vida útil de 20 anys. Cal destacar que les variables
que afecten més són el preu de la compra de llet i també el preu del producte. El
formatge no es podrà vendre a un preu inferior de 10,5 i 12,6 €/kg ja que si no el
projecte ja no és viable.
Amb els paràmetres inicials es recuperà la inversió al sisè any i els valors del VAN
són positius per tant l’empresa crearà benefici a partir d’aquest any. Tenint en compte
el TIR és molt superior al tipus d’interès actual d’Espanya. Per tant, un cop realitzat
l’anàlisi d’avaluació financera es pot afirmar que és una bona inversió.
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1. Introducció
En aquest annex es recollirà tot un seguit d’informació per tal de poder definir el
producte que s’elaborarà tenint en compte l’evolució del mercat de formatge de cabra
en els últims temps i es definiran els aspectes legals i tècnics del producte.

2. Estudi de mercat
En aquest apartat s’estudiarà el consum i la producció de formatge de cabra dels
últims anys a España. També s’analitzaran productes elaborats per la competència per
poder observar els preus que tenen aquests.

2.1.

Consum

A la taula 1 s’observa els principals països consumidors de formatges del món.
Espanya ocupa la posició número 32 amb 9,6 kg de formatge consumit per capità l’any
2.016. També es pot destacar els països que més consum tenen per si en el futur es
vol exportar el producte que s’elaborarà.
Taula 1: Principals països consumidors de formatge

Rànquing
País
Consum per càpita (kg)
1
Grècia
26,2
2
Islàndia
24,4
3
França
24,1
4
Itàlia
23,8
5
Àustria
21,8
6
Alemanya
21,5
7
Finlàndia
19,4
8
Bèlgica
19,2
9
Suècia
19,0
10
Suïssa
18,8
18
Estats Units
15,4
26
Austràlia
11,6
27
Argentina
11,6
28
Regne Unit
1,1
32
Espanya
9,6
49
Rússia
6,1
127
Xina
0,2
Font: MAPAMA. (Setembre 2.017)
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Un cop vist el consum de formatge mundial, a les següents taules d’aquest apartat es recollitrà l’informació del consum de formatge de cabra a
España. A la taula 2 s’hi troba el consum de formatge de cabra de l’any 2.009 al 2.013 on es pot destacar que ha anat augmentant en
aquest peròde de temps.
Taula 2: Evolució del consum nacional de formatges (Alimarket 2.014)
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La taula 3 recull el consum de formatge a les llars de la població espanyola, cal
remarcar que a l’any 2.014 hi va haver una forta davallada del consum i que en els
anys posteriors es va anar recuperant. També es pot veure el consum anual de
formatge de cabra, que és de a 0,274 kilograms de formatge.

Taula 3: Consum de formatges a les llars (en milers de kg)

Font: MAPAMA (Setembre 2.017)
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A la figura 1 es mostra com varia el consum de formatge de cabra a les llars durant l’any. Cal destacar que el mes de desembre es l’època de
l’any que més formatge de cabra es consumeix i els mesos d’estius són els que menys es consumeix:

Figura 1: Consum de formatge de cabra en les llars (en tonelades).
Font: MAPAMA (Setembre 2.017)
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Un cop vist el consum de formatge de cabra, a les figures 2 i 3 apareixen els
percentatges dels consums de formatges expressats amb el valor d’euros i el volum de
formatge consumits per la població espanyola. Han estat classificats segons els tipus
de formatges més consumits. Tambè s’observa com han evolucionat aquests
consums.
Aquests valors facilitaran l’elecció de la tipologia de producte que es vol elaborar.
S’observa que els formatges semicurats són el que han augmentat més el consum i
els que generen major ingressos per les industries formatgeres.

Figura 2: Evolució del consum de diferents tipus de formatge expressat en % de valor d’euros.
Font:
Font: MAPAMA
MAPAMA (setembre
(Setembre 2.017)
2.017)

40,0
35,0

% Volum (Kg)

30,0
25,0

Formatge fresc
Formatges fos

20,0

Formatge tendre

15,0

Formatge semicurat

10,0

Formatge curat
Altres

5,0
0,0

Figura 3: Evolució del consum de diferents tipus de formatge expressat en % volum de kg.
Font: MAPAMA (Setembre 2.017)
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2.2.

Producció

A la taula 4 s’observa un augment de la quantitat produïda de formatge de cabra en els últims anys a l’Unió Europea. Del 2015 al 2016 hi ha un
petit retrocés d’un 0.9%.
A Espanya els últims 17 anys la producció té una tendecià alcista, passant de les 9.000 tones l’any 2.000 a les 47.000 tones l’any 2016. En
comparació amb els altres estats, Espanya és la que ha augmentat més la producció de formatge pur de cabra.

Taula 4: Producció de formatge de cabra a la UE (en milers de tonelades)

Font: MAPAMA. (Setembre 2.017)
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Com indica la figura 4, França és l’estat de la Unió Europea que produeix més
formatge pur de cabra amb un 52,2% i Espanya ocupa la segona posició amb un 24%
del total de la producció Europea.

Figura 4: Producció de formatge de cabra a EU
Font: MAPAMA (Setembre 2.017)

Com s’ha vist anteriorment, la producció ha anat en augment a Europa. Espanya és
uns dels principals productors de formatge de cabra darrera de França. Aquestes
dades són interessants, ja que el sector del formatge de cabra pur està a l’alça.
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2.3.

Comerç exterior

A la figura 4 estan representades les exportacions que han anat augmentat en els
darrers anys. Aquest fet comporta que els formatges produïts a Espanya cada cop
estan més ben valorats a fora de l’Estat. També es pot remarcar que les importacions
des de l’any 2.011 ja no han augmentat. Tot i així encara hi ha una gran diferència
entre el volum de formatges exportats i els importats.

Figura 5: Evolució nacional de les importacions i exportacions.
Font: MAPAMA (Setembre 2.017)

Tot seguit en els mapes (figura 5) es pot identificar els principals països on Espanya va
exportar un major volum de formatges l’any 2.016: França, Portugal, Itàlia, EUA i
Alaska. I també els principals països importadors: França, Alemanya i Països Baixos.

Figura 6: Exportacions i importacions de formatges.
Font: MAPAMA (Setembre 2.017)
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3. Estimació de la producció
Un cop analitzat el mercat a nivell estatal, s’ha decidit començar a produir poca
quantitat i anar buscant un espai al mercat. Per tant es produirà 125 t de formatge
l’any, que representa el 0,27% de la producció total de formatge de cabra a España
(47.000 t de formatge). Del consum total anual (12.400 t), representa el 1% de
formatge de cabra consumit en un any per la població espanyola.
La intenció de la formatgeria es al sisè any duplicar la producció fins arribar a les 250 t
de formatge produïdes a l’any, aquest fet es podrà aconseguir, ja que es preveu que
ens els primers anys l’empresa hagi aconseguit una bona xarxa de distribució i fer-se
lloc en el mercat. També hi hauria la possibilitat d’ampliar la gamma de productes.
Aquests aspectes podran variar en funció de les vendes i de l’evolució de l’empresa en
els primers 5 anys.
Aquesta producció es dividirà amb formatge semicurat i curat. Com s’indica a la figura
1 i 2, el formatge semicurat ha augmentat el consum durant els últims anys i és dels
tipus de formatges més consumits. Per aquest fet, el 80% de la producció serà de
d’aquest tipus i la resta de formatge curat.
El producte es presentarà amb dos formats: un està pensat en la venda de tota la peça
sencera i tindrà un pes de mig quilo. L’altre que estarà destinat a les botigues per
vendre’l en porcions, tindrà un pes de 1,5 kg.
Es produiran el 70% de formatges de format petit, ja que aquest format esta pensat per
les botigues de lliure servei que són les que capten el major volum de vendes. El 30%
restant seran formatges de 1,5 kg. Tot i així aquests percentatges es podran modificar
segons la demanda que tindrà el producte.
En la següent taula es reflecteix el comentat en el paràgraf anterior, on es pot observar
la producció de cada producte i el número de peces produïdes furant un any:
Taula 4: Producció anual dels productes elaborats

PRODUCCIÓ ANUAL
Periòde producciò
(anys)
0-5

>5

Valor
Kg
Llet necessària (L)
Unitats
Kg
Llet necessària (L)
Unitats

Formatge semi-curat
Pes 0,5 kg
Pes 1,5 kg
70.000
30.000
525.000
225.000
140.000
20.000
140.000
60.000
1.050.000
450.000
280.000
40.000

Formatge curat
TOTAL
Pes 0,5 kg Pes 1,5 kg
17.500
7.500
125.000
175.000
75.000 1.000.000
35.000
5.000
200.000
35.000
15.000
250.000
350.000
150.000 2.000.000
70.000
10.000
400.000

Font: Pròpia
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4. Competència
Un cop estudiat el mercat, definit la producció i el tipus de formatge que es vol
elaborar, s’analitzaran formatges de característiques semblants i a quin preu es venen
aquests productes en el mercat:
1) El nostre Garrotxa: és un formatge madurat elaborat per l’empresa Que’s Líder
situada a Ripollet (Barcelona). És un formatge de llet pasteuritzada de cabra
que conté un 57% de matèria grassa sobre l’extracte sec del producte. Aquest
formatge té un preu de 23,90 €/kg (supermercat Alcampo).

2) Farcell de cabra: és un formatge elaborat per l’empresa Que’s Líder situada a
Ripollet (Barcelona). És un formatge de llet pasteuritzada de cabra que conté
un 58% de matèria grassa sobre l’extracte sec del producte. Aquest formatge té
un preu de 23,90 €/kg (Eroski).

11

3) Formatge garrotxa artesà: formatge madurat de llet pasteuritzada de cabra
elaborat per la Formatgeria Mogent situada Cardedeu (Barcelona). Aquesta
empresa també comercialitza el seu producte en un altre format dirigit a
supermercats amb l’emblema principal de “Quesos tradicionales de España”.
Conté un 45% de matèria grassa sobre l’extracte sec del producte. El preu és
de 19,50 €/kg (supermercat Carrefour).

4) Betara formatge de Cabra: formatge madurat de llet pasteuritzada de cabra
elaborat per l’empresa Betara situada a Olost de Lluçanes (Barcelona). És un
formatge amb un 45% de matèria grassa, es presenta amb peces cilíndriques
d’un kilogram o de 500 grams. Va guanyar un premi internacional l’any 2010
(World Cheese Awards). El preu de la venda al públic és de 25,90 €/kg
(Caprabo i Eroski).
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5) Garrotxa semicurat de cabra: formatge de llet pasteuritzada de cabra elaborat
de la Formatgeria Montbrú situada a Moià (Barcelona). Tenen 3 formats de 450
grams, 1 kg i 1,7 kg. El preu de venda a través de la seva botiga online és de
24,18 €/kg tot i que també es troba en els supermercats Bonpreu.

6) Sarró de Cabra: formatge de llet pasteuritzada de cabra elaborat de la
Formatgeria Montbrú situada a Moià (Barcelona). Formatge premiat per un
premi internacional (World Cheese Awards).Tenen un únic format d’un kilogram
aproximadament El preu de venda a través de la seva botiga online és de
24,19 €/kg tot i que també es troba en els supermercats Bonpreu.
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7)

Sant Gil d’Albió: formatge elaborat amb llet pasteuritzada de cabra, de
quallada enzimàtica i dos mesos de curació. Elaborat per Formatges Sant Gil
d’Albió situada a Albió (Tarragona). Preu: 27,50 €/kg (botiga especialitzada)

4.1.

Estimació del preu

L’objectiu de l’empresa serà realitzar un producte de qualitat amb un preu molt
competitiu per tal de facilitar l’entrada en el mercat. El preu serà orientatiu ja que
aquest pot variar molt en funció del preu de les matèries primeres:
-

Preu formatge semicurat: 15 €/kg
Preu formatge curat: 18 €/kg
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5. Característiques dels productes
En aquest apartat es descriuran els dos formatges que es volen elaborar, el formatge
de cabra semicurat (apartat A) i el formatge de cabra curat (apartat B).
A) Descripció del producte: formatge semicurat de llet cabra pasteuritzada,
elaborant peces de formatge de 0,5 kg i de 1,5 kg. La llet de cabra estarà
parcialment desnatada per tal d’assolir un formatge greixos i que durant l’any
no variï aquest contingut de greix.
Per poder elaborar el producte s’utilitzarà quall líquid d’origen animal, ferments
làctics, clorur sòdic i clorur càlcic. El formatge s’etiquetarà a la part superior i es
distribuirà amb caixes de cartró (embalatge).

5.1.

Especificacions legals del producte



Definició legal del producte: S’entén per formatge el producte elaborat a partir
de llet, en el que la proporció entre les proteïnes del sèrum i la caseïna no sigui
superior a la de la llet. S’obté mitjançant la coagulació de la proteïna de la llet
per l’acció del quall o altres coagulants i per l’escorregut parcial del sèrum que
es desprèn com a conseqüència d'aquesta coagulació. El contingut de proteïna
del formatge haurà ser més alt que el de la llet.



Segons l’origen de la llet: els formatges elaborats amb llet que no sigui de vaca,
hauran d’incloure en la seva denominació després de la paraula formatge la
indicació de la espècie que correspongui. En aquest cas formatge de cabra.



Segons la maduració: els formatges madurats són els que, després de la
fabricació, requereixen mantenir-se durant un cert temps a una temperatura i
unes condicions determinades per a que es produeixin els canvis fisicoquímics
característics. La paraula madurat es podrà substituir per els qualificatius
segons el grau de maduració assolit pel producte a la sortida de fàbrica. En
aquest cas semicurat, per tant la curació serà d’un mínim de 35 dies per les
peces superiors a 1,5 kg i un minin de 20 dies en les peces menors de 1,5 kg.



Segons el contingut de greix: El producte serà greixós per tant contindrà un
mínim de 45 i menys de 60 per cent sobre l’extracte sec.



Ingredients essencials permesos: Llet parcialment desnatada, quall i ferments
làctics en dosis limitades per la bona pràctica de fabricació.



Ingredients facultatius: Clorur sòdic i clorur càlcic en dosis limitades per la bona
pràctica de fabricació.
(R. D. 818/2015 i R.D. 1113/2006)
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L’etiquetat dels formatges ha de complir el Real Decret 1334/1999, del 31 del
juliol
Informació obligatòria en l’etiqueta:
- Denominació de venda: formatge de cabra semicurat.
- Llista d'ingredients: Llet pasteuritzada de cabra, quall, ferment, sal i
clorur càlcic.
- Contingut de matèria grassa (MES): S'indicarà el contingut mínim de
matèria grassa per cent grams de producte acabat que es
correspondrà amb el que contingui el producte a la sortida de
fàbrica. No obstant això, aquesta menció no és exigible quan formi
part de l'etiquetatge nutricional. Aquesta indicació es pot substituir
per les denominacions d'acord amb el contingut en greix (greixos).
Formatges greixos (45%)
- Tractament donat a la llet: llet pasteuritzada
- Pes: 500 grams o 1.500 grams
- Identificació del fabricant: Nom, domicili social
- Condicions de conservació.
- Número de lot.
- Etiquetatge nutricional (quan estigui envasat).
- Consum preferent (en formatges elaborats amb llet).
- Marca de salubritat: consistent en un segell de forma oval dins del
qual s’incorpora la marca CE; el nombre de registre sanitari (el final
indicarà la província i les sigles del país.

(R. D. 1334/1999)
5.2.

Especificacions
tècniques:
nutricionals i comercials

fisico-químiques,

sensorials,

 Característiques fisicoquímiques
Ingredients essencials:
 Llet de pasteuritzada de cabra.
 Quall líquid d’origen animal.
 Ferments làctics mesòfils.
Ingredients facultatius:



Clorur sòdic: S’utilitzarà per saboritzant i conservant.
Clorur càlcic: S’utilitzarà el clorur càlcic per tal de poder quallar la llet
pasteuritzada de cabra, perquè si no la quallada no agafa la consistència
desitjada.
Contingut de greix: El percentatge de greix del producte és d’un 45%.
Tractament de la llet: Llet pasteuritzada i parcialment desnatada.

16

Maduració: Formatge semicurat amb una curació. La maduració es realitzarà
durant 22 dies en les peces de 0,5 kg i 40 dies amb les peces de 1,5 kg.

Característiques sensorials, comercials i nutricionals:
Aquest formatge semicurat de cabra tindrà un gust intens, fresc amb un punt àcid,
amb un gust persistent en boca però equilibrat. Tindrà una aroma intensa
característica dels formatges de cabra. Per la part interior serà un formatge de
color blanc amb una textura mantegosa. Externament tindrà un color marronós i la
crosta serà llisa.
El producte es presentarà amb dos formats: un està pensat en la venda de tota la
peça sencera i tindrà un pes de mig quilo. Tindrà una forma cilíndrica amb un
diàmetre de 9.5 cm i una altura de 5 cm. L’altre que estarà destinat a les botigues
per vendre’l en porcions, tindrà un pes de un 1.5 kilograms. I les mides seran de 20
cm de diàmetre i 10 cm d’altura.
El producte és una font important proteïnes essencials, calci, potassi i vitamina A.
Una característica important és la fàcil digestió dels formatges de cabra, ja que els
glòbuls de greix tenen una mida inferior en comparació amb els de la llet de vaca i
d’ovella.
El producte s’etiquetarà a la part superior i es dipositarà dins d’una caixa de cartró
(embalatge) que facilitarà el transport i la seva comercialització ja que es podrà
apilar i formar palets per les comandes de major volum.
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B) Descripció del producte: formatge curat de llet cabra pasteuritzada, elaborant
peces de formatge de 0,5 kilogram i de 1,5 kilograms. La llet de cabra estarà
parcialment desnatada per tal d’assolir un formatge greixos i que durant l’any
no variï aquest contingut de greix. Per poder elaborar el producte s’utilitzarà
quall, ferments làctics, clorur sòdic i clorur càlcic. El formatge s’etiquetarà a la
part superior i es distribuirà amb caixes de cartró (embalatge)

5.3.










Especificacions legals del producte

Definició legal del producte: S’entén per formatge el producte elaborat a partir
de llet, en el que la proporció entre les proteïnes del sèrum i la caseïna no sigui
superior a la de la llet, obtingut mitjançant: la coagulació de la proteïna de la llet
per l’acció del quall o altres coagulants i per l’escorregut parcial del sèrum que
es desprèn com a conseqüència d'aquesta coagulació, el contingut de proteïna
del formatge haurà ser més alt que el de la llet.
Segons l’origen de la llet: els formatges elaborats amb llet que no sigui de vaca,
hauran d’incloure en la seva denominació després de la paraula formatge la
indicació de la espècie que correspongui. En aquest cas formatge de cabra.
Segons la maduració: els formatges madurats són els que després la
fabricació, requereixen mantenir-se durant un cert temps a una temperatura i
en unes condicions determinades per a que es produeixin els canvis
fisicoquímics característics. La paraula madurat es podrà substituir per el
qualificatius segons el grau de maduració assolit pel producte a la sortida de
fàbrica. En aquest cas curat, per tant la curació serà d’un mínim de 105 dies
per les peces superiors a 1,5 kg i un minin de 45 dies en les peces menors de
1,5 kg.
Segons el contingut de greix: El producte serà greixós per tant el que contindrà
un mínim de 45 i menys de 60 per cent sobre l’extracte sec.
Ingredients essencials permesos: Llet parcialment desnatada, quall i ferments
làctics en dosis limitades per la bona pràctica de fabricació.
Ingredients facultatius: Clorur sòdic i clorur càlcic en dosis limitades per la bona
pràctica de fabricació.
(R. D. 818/2015)
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L’etiquetat dels formatges ha de complir el Real Decret 1334/1999, del 31 del
juliol
Informació obligatòria en l’etiqueta:
- Denominació de venda: formatge de cabra curat.
- Llista d'ingredients: Llet pasteuritzada de cabra, quall, ferment, sal i
clorur càlcic.
- Contingut de matèria grassa (MES): Greixos (48%)
- Tractament donat a la llet: Llet pasteuritzada
- Pes: 500 grams o 1.500 grams.
- Identificació del fabricant: Nom i domicili social.
- Condicions de conservació.
- Número de Lot.
- Etiquetatge nutricional (quan estigui envasat).
- Consum preferent.
- Marca de salubritat.

(R. D. 1334/1999)
5.4.

Especificacions
tècniques:
nutricionals i comercials

fisico-químiques,

sensorials,

 Característiques fisicoquímiques
Ingredients essencials:
 Llet de cabra fermentada.
 Quall líquid d’origen animal.
 Ferments làctics mesòfils.
Ingredients facultatius:



Clorur sòdic
Clorur càlcic

Contingut de greix: El percentatge de greix del producte és d’un 47% ES.
Tractament de la llet: Llet pasteuritzada i parcialment desnatada.
Maduració: Formatge curat amb una curació. La maduració es realitzarà durant 60
dies en les peces de 0,5 kg i 110 dies amb les peces de 1,5 kg.
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Característiques sensorials, comercials i nutricionals:
Aquest formatge curat de cabra tindrà un gust més intens i persistent que el
formatge semicurat i amb un gust lleugerament àcid i amb notes de fruits secs
(nous). Tindrà una aroma làctica. Per la part interior serà un formatge de color
blanc grogós amb una textura ferma amb petits alvèols. Externament tindrà un
marronosa brillant i llisa.
El producte es presentarà amb dos formats: un està pensat en la venda de tota la
peça sencera i tindrà un pes de mig quilo. Tindrà una forma cilíndrica amb un
diàmetre de 9.5 cm i una altura de 5 cm. L’altre que estarà destinat a les botigues
per vendre’l en porcions, tindrà un pes de un 1.5 kilograms. I les mides seran de 20
cm de diàmetre i 10 cm d’altura.
El producte és una font important proteïnes essencials, calci, potassi, vitamina A...
Una característica important és la fàcil digestió dels formatges de cabra, ja que els
glòbuls de greix tenen una mida inferior en comparació amb els de la llet de vaca i
d’ovella.
El producte s’etiquetarà a la part superior i es dipositaran dins d’una caixa de cartró
(embalatge) que facilitarà el transport i la seva comercialització ja que es podrà
apilar i formar palets per les comandes de major volum.

5.5.

Resum dels productes

A la taula 5 i 6 estan definides les principals característiques i propietats del formatges
elaborats a l’industria:
Taula 5: Característiques i propietats del producte elaborat

Nom del producte
Origen de la llet
Tractament de la llet
Tipus de formatge segons humitat
Tipus de coagulació
Pes
Maduració
Contingut de greix sobre extracte sec
Dimensions (ø=diàmetre h=altura)

Formatge semicurat
Llet de cabra
Pasteuritzada
Semi-tou (50%)
Enzimàtica
500 g / 1.500 g
22 / 40 dies
Greixos (45%)
ø=9,5 cm i h= 5 cm / ø=20 cm i h= 10 cm

Font: Pròpia
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Taula 6: Característiques i propietats del producte elaborat

Nom del producte
Origen de la llet
Tractament de la llet
Tipus de formatge segons humitat
Tipus de coagulació
Pes
Maduració
Contingut de greix sobre extracte sec
Dimensions (ø=diàmetre h=altura)

Formatge curat
Llet de cabra
Pasteuritzada
Semi-dur (40%)
Enzimàtica
500 g / 1.500 g
60 / 110 dies
Greixos (47%)
ø=9,5 cm, i h= 5 cm / ø=20 cm, i h= 10 cm

Font: Pròpia
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1. Especificacions legals de les matèries primeres
 Llet de cabra crua:
Definició legal: La llet de cabra que no hagi estat escalfada a una temperatura
superior a 40 ºC ni sotmesa a un tractament d'efecte equivalent.
(R. D. 115/2013)
Característiques legals:
a) El color, l’olor i l’aparença de la llet crua ha de ser l’adequat i no hi ha
d’haver contaminació macroscòpica.
b) La temperatura de la llet crua de la cisterna ha d’estar entre 0 i 10 ºC.
c) L’acidesa de la llet de cabra ha de ser inferior a 25 ºDornic.
Característiques exigides:
a) El color i l’olor ha de ser el típic de la llet i no hi ha d’haver contaminació
macroscòpica (plàstics, metalls, restes vegetals, etc)
b) La temperatura de la llet crua de la cisterna haurà de ser entre 3 i 8 ºC.
c) Per garantir que la llet s’ha transportat de manera adequada es controlaran
les condicions de neteja de la cisterna (full de registres de neteges).
d) L’acidesa de la llet de cabra inferior a 25 ºD.
(R. D. 752/2011)


Enzims coagulants de la llet:
a) Definició legal: són els d'origen animal, vegetal o microbià i les seves mescles
són capaces de provocar el desdoblament de la molècula de caseïna, sota les
condicions tecnològiques habituals en el procés al qual van destinats.
b) Es classifiquen en:
-

-

Quall: És el producte líquid, pastós o sòlid, que el component actiu està
constituït per la barreja dels enzims obtinguts per extracció dels estómacs de
remugants exclusivament.
Coagulant de llet: És el producte líquid, pastós o sòlid, que el component actiu
està constituït per una altra enzim diferent dels inclosos en el quall.

c) Denominacions:
-

Extracte de quall: preparacions que presenten una activitat coagulant degut a la
quimosina, igual o major al 75% de l'activitat coagulant total.
Quall: preparacions que presenten una activitat coagulant degut a la quimosina,
entre al 75 i 25% de l'activitat coagulant total.
Quall boví: aquelles preparacions que presenten una activitat coagulant degut a
la quimosina, igual o menor al 25% de l'activitat coagulant total.
Coagulant de llet: qualsevol altra preparació. La paraula coagulant de llet ha
d'anar seguida per les expressions animal, vegetal o microbià, de conformitat
amb el o els orígens dels enzims que contingui la preparació.
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També s'indicarà:
-

L'espècie, en el cas d'origen animal.
El gènere i l'espècie, en el cas d'origen vegetal.
El gènere i l'espècie, en el cas d'origen microbià.

d) Additius autoritzats ens els coagulants de la llet:
Taula 1: Additius autoritzars en els coagulants de la llet

Taula 1: Additius autoritzars en els coagulants de la llet

e) Norma microbiològica:
Els productes hauran d'estar exempts de microorganismes o toxines perilloses per a la
salut pública i satisfer la següent norma microbiològica expressada en colònies per mL
o gram:
-

Recompte de colònies Aerobis mesòfils. Màxim 105/g o mL.
Enterobacteriaceae. Màxim 10/g o mL.
Escherichia coli. Màxim 1/g o mL.
Salmonella / Shigella. Absència en 25/g o mL.
Staphylococcus aureus enterotoxigémco (biotips: D-Nasa, coagulasa i
fosfatasa positius). Absència en 1/g o mL.
Clostridium sulfit-reductors. Màxim 1/g o mL.
Floridures i llevats. Màxim 10/g o mL.

Un cop valorades les diferents possibilitats de coagulants de llet, s’utilitzarà quall líquid
d’origen animal (bestiar oví i boví) per tal de realitzar la coagulació de la llet. Les
característiques del producte utilitzat es definiran més endavant.

(Orde 14 de gener del 1988)
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Sal (clorur sòdic):
En el Reial Decret 1113/2006 apareix el clorur sòdic com a ingredient facultatiu, en
el aquest Real Decret no diu les dosis legals si no que cal aplicar-lo en dosis
limitades per la bona pràctica de fabricació.
(R.D. 1113/2006)

Definicions legals:
-

Sal marina: És la sal procedent de l'evaporació de l'aigua del
mar.
Salmorra: dissolucions en aigua potable de sal comestible.
(R. D. 1634/2011)



Ferments làctics mesòfils: En el Reial Decret 1113/2006 apareix en
ingredients essencials els ferments làctics, cal aplicar-los en dosis limitades per
la bona pràctica de fabricació.
(R.D. 1113/2006)



Clorur càlcic: S’utilitzarà com additiu per tal d’augmentar la força d’atracció de
les molècules de caseïna. S’aprova l’ús d’aquest additiu en una comissió
institucional del 26 d’abril del 2.017. Comenta que les empreses làcties utilitzen
de 0,1 a 0,2 g de clorur càlcic per cada litre de llet en l’elaboració de formatges.
(Comisión Institucional de 26/04/2017)
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2. Estudi del mercat de la llet crua de cabra
Com es pot veure en les figures 1 i 2 la producció de llet de cabra i dels cens de
cabres es centra en el sud d’Europa. Espanya és de les principals productores de llet
de cabra, ocupa el segon lloc dins la Unió Europea darrera de Grècia.

Figura 1: Distribució del cens capri a la UE.
FONT: INLAC (2.015)

Figura 2: Producció per tipus de llet (en milers de litres).
FONT: Eurostat (2.016)
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A la figura 3, està representat el cens de les cabres destinades a la producció de llet i carn. En aquest projecte només farà referència al cens de
cabres destinades a la producció de llet. Cal destacar que del 2.010 al 2.015 va disminuir el nombre d’animals però, a l’any 2.015, hi va haver un
clar augment d’aquest cens; per tant, la producció de llet també va augmentar com queda reflectit a la figura 4.

Figura 3: Evolució del cens total de cabres a Espanya (2.006-2.016)
FONT: MAPAMA (2.017)
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A la figura 4 s’observa que de l’any 2.003 el 2.009 la producció es va mantenir estable,
i en els pròxims dos anys (2.011 i 2.012) hi va haver una forta davallada de la
producció. En els últims anys aquesta producció ha anat augmentant de mica en mica.
Un increment de la producció de llet ajudarà a trobar explotacions ramaderes on es
comprarà la llet, ja que les explotacions ramaderes estan ampliant en nombre de
cabres lleteres.

Figura 4: Evolució de la producció a España
FONT: MAPAMA (2.017)
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A taula 2 hi ha la producció de llet de cabra de les principals Comunitats Autònomes productores de llet de cabra. Catalunya (Comunitat
Autònoma on estarà ubicada la formatgeria) ocupa el vuitè lloc amb un 1,9% de la producció total. La tendència a portat a un augment de la
producció dels darrers anys, tot i que algun any hi ha hagut una petita davallada de la producció. Aquestes dades són importants ja que la llet de
cabra és la principal matèria primera.

Taula 2: Producció de llet de cabra per Comunitats Autònomes (en milers de litres)

FONT: MAPAMA (2.017)
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Un cop vist la distribució de les explotacions caprines, a la figura 5 hi ha les dades de la producció de llet de cabra a Catalunya, Comunitat
Autònoma on es vol ubicar l’empresa. Aquesta industria s’ubicarà a la província de Lleida ja que, com es pot observar, és on hi ha una major
producció de llet de cabra respecte a les altres províncies de Catalunya; així doncs, serà més fàcil de garantir el subministrament de llet.

Figura 5: Producció de llet de cabra a Catalunya (2.016)
FONT: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Aliemtació (2.017)
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A la figura 6 hi ha la producció de llet de cabra a Catalunya i a la província de Lleida
dels darrers anys. Cal destacar que, en els últims 5 anys, hi hagut un augment en la
producció de llet de cabra. Aquestes dades són interessants ja que això indica que el
sector està augmentant la producció. Per aquest motiu serà més fàcil arribar a un
acord amb els grangers que últimament estan augmentant el seu volum de negoci.

9.000,00

Milers de litres de llet de cabra

8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
Catalunya

4.000,00

Provincia de Lleida

3.000,00
2.000,00
1.000,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Anys

Figura 6: Evolució de la producció de llet de cabra (2.010-2.016)
FONT: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2.017)

Per tal de produir la quantitat de formatge calculada a l’apartat anterior (125 tones
anuals), es necessitaran 1.000.000 litres de llet a l’any durant els primers 5 anys (tal i
com es pot observar en el apartat 3.1. d’aquest annex). Així doncs, sabent que la llet
produïda a la província de Lleida 2.989.280 litres anuals la quantitat necessària seria el
33,45% de la llet total. Si no es pogués arribar a abastir l’empresa amb llet procedent
de la província de Lleida, es compraria llet a la província de Tarragona o a Aragó, ja
que per proximitat a l’industria seria possible.
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La producció de llet de cabra a la província de Lleida es reparteix en 30 explotacions
ramaderes que es poden veure en la taula 3, extreta del registre d’explotacions
ramaderes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Taula 3: Explotacions caprines de llet de cabra a la provincia de Lleida

Nom explotació

Comarca

CABRUM BAUTISTA JURG, SCP
Noguera
GRANJA MARQUILLES
Urgell
GRANJA PAMPOLS
Segrià
CAN ROMA
Alt Urgell
LA CLUA 25737
Noguera
GRANJA ALAS
Noguera
MONENY
Alta Ribagorça
CAL MIQUEL
Cerdanya
CASA AUBAGUETA
Segarra
EXPLOTACIO SANS
Garrigues
EL BALINYO
Alt Urgell
CASA ROSETA
Pallars Sobirà
CASA PAU
Pallars Jussà
URGELLET SCCL
Pla d'Urgell
FORMATGERIA SERRAT GROS
Alt Urgell
ROTXES
Solsonès
GRANJA ABASCAL
Segrià
GERARDO YBARRA
Pla d'Urgell
JOAN M.MOLINA MILAN
Pla d'Urgell
LA GRAVERA
Noguera
ARGESTUES
Alt Urgell
GRANJA L'ANDORRA
Alt Urgell
EXPLOTACIó PORTA-SUSAGNA
Garrigues
CAL CHACO
Segarra
NAS D'ALIGA
Solsonès
ELS VELLS
Pallars Jussà
CAL ANDREU
Alt Urgell
LES GARRIGUES,GRANJA CINEGETICA Garrigues
CASA MORGONET
Pallars Sobirà
CAL CODINA
Alt Urgell
GRANJA SANT POU
Noguera
GRANJA PIBRALL RAMADERA, SL
Segrià

Municipi
Àger
Agramunt
Almacelles
Pont de Bar
Artesa de Segre
Avellanes i Santa Linya
Vall de Boí
Bellver de Cerdanya
Biosca
Borges Blanques
Coll de Nargó
Guingueta d'Àneu
Isona i Conca Dellà
Ivars d'Urgell
Josa i Tuixén
Lladurs
Lleida
Miralcamp
Miralcamp
Montgai
Valls d'Aguilar
Oliana
Puiggròs
Sant Guim de Freixenet
Sant Llorenç de Morunys
Senterada
Seu d'Urgell
Soleràs
Soriguera
Vansa i Fórnols
Vilanova de Meià
Vilanova de Segrià

FONT: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2.017)
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A la figura 7 es mostra el preu de la la llet de cabra, aquest oscil·la entre els 0,5 € i 1 €
el litre. Un aspecte que cal tenir en compte és la estacionalitat de la producció. Hi ha
força diferència entra la llet produïda en temporada alta (març, abril, maig) i la baixa
(setembre, octubre, novembre). En els anys que hi ha una major diferència a la
temporada alta, les cabres produeixen el doble de llet en comparació a llet produïda en
temporada baixa, aquest fet fa que durant l’any oscil·lin els preus de la llet.
Aquesta estacionalitat es veu lligada a la raça i a la disponibilitat dels aliments. Per
reduir aquesta fluctuació, es comprarà la llet a ramaders que tinguin races espanyoles
i que realitzin una alimentació i un maneig adequat, ja que aquests factors
disminueixen l’esmentada fluctuació.

Figura 7: Evolució dels preus de la llet de cabra.
Font: MAPAMA (2.017)
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A la taula 4 s’indiquen els preus per litre de llet de cabra de les diferents Comunitats Autònomes. Catalunya és on hi ha els preus més elevats de
tot l’Estat. Tot i aquest impediment, no es creu que pugui perjudicar el projecte. Ja que la finalitat de l’empresa es realitzar un producte que tindrà
una elevada qualitat que es veurà reflectida en el preu final del producte.
Taula 4: Evolució dels preus de la llet de cabra per mesos i CCAA (2016)

Font: FEAGA (2.017)

Per tal de garantir el subministrament, l’empresa comprarà la llet crua de cabra a 3 cèntims d’euro més car que la competència, que es suposa
que la compra en els preus de la taula anterior. Es podrà garantir la producció i qualitat de formatge donat que es crearà un vincle de fidelitat
industria-ramader. Per tant, com a preu mig per realitzar aquest projecte és fixarà en 0,9 €/L de llet de cabra.
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3. Matèries primeres
3.1.

Llet crua de cabra

Per tal d’elaborar els productes s’utilitzarà la llet de cabra com a principal matèria
primera.
El component més abundant de la llet és l'aigua, i en ella es troben en forma de
dissolució les sals, els sucres, les proteïnes (que en major proporció es troben en estat
col·loïdal) i les grasses que estan en emulsió.
A la taula 5 s’observa la composició de la llet de cabra i altres propietats:
Taula 5: Composició i propietats de la llet de cabra

Composició
Extracte sec (%)
Matèria grassa (%)
N total (%)
Lactosa (%)
Sals (%)
Densitat (g/mL)
pH (20 ºC)
Acidesa (ºDornic)
Congelació (ºC)
Viscositat (cp)

Valor
13,6
4,3
4,0
4,5
0,8
1,027
6,3 - 6,7
12,0 - 14,0
-0,583 a -0,555
1340

Font: Pròpia

A la taula 6 s’ha calculat la quantitat de llet de cabra que és necessària per tal
d’elaborar el formatge semi-curat i el curat. També s’indica el rendiment formatger de
cada producte:
Taula 6: Quantitats anuals de llet de cabra

Periòde de producció (anys)
0-5
>5
Rendiment

Unitats
Formatge (kg)
Llet de cabra (L)
Formatge (kg)
Llet de cabra (L)
(%)

Formatge semi-curat
100.000
750.000
200.000
1.500.000
13,33

Formatge curat
25.000
250.000
50.000
500.000
10,00

Font: Pròpia

Preu: 0,9 €/L + 0,1 €/L (transport de la llet)
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3.2.

Quall líquid d’origen animal

La coagulació de la caseïna és un procés fonamental en l'elaboració de formatge.
Generalment es fa amb quall, però també es poden utilitzar altres enzims coagulants.
El principi actiu del quall és l'enzim quimosina, i la coagulació té lloc després d’afegir el
quall a la llet.
En el procés hi ha les següents etapes:
a) La primera fase és l’enzimàtica en la qual l’enzim separa la caseïna k. Dura des
de la adició del quall fins l’inici de la formació dels ponts de calci-salins.
b) La segona fase és la reticular, que és quan es formen els ponts salins i a
continuació una estructura reticular tridimensional.
c) La tercera fase és la de sinèresis (expulsió del sèrum), la retracció dels ponts
de calci-salins provoquen l’expulsió del sèrum.
En el mercat es troben diferents tipus d’enzims coagulants que els podem classificar
en:
a) Qualls d’origen animal.
b) Qualls d’origen vegetal.
c) Qualls d’origen microbià.
A part de l’origen dels enzims del quall, aquestes preparacions es troben en forma
líquida, amb pols, pastilles, entre d’altres.
Per poder elaborar el formatge es realitzarà una coagulació enzimàtica utilitzant quall
líquid d’origen animal (bestiar oví i boví) que té les següents característiques:
-

Aproximadament el 70% del seu contingut és quimosina i la resta es pepsina.

-

Força del quall: 1:10.000

-

Additius: Aquest producte té el 15% de sal, sorbat potàssic a l'1 per mil, i
benzoat sòdic a l'1 per mil.

Per calcular la dosis de quall que es necessari per quallar el volum de llet de cabra que
hi haurà al tanc formatger, s’utilitzarà la següent expressió de l’activitat del coagulant,
força del quall (Soxhlet):
𝐹=

40 × 𝑉
𝑡 ×𝑣

On:
-

F: Força del quall

-

V: Volum de llet (L)

-

v: Volum de quall (L)

-

t: Temps de coagulació (min)
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En aquest cas les dades per calcular el volum necessari de quall (v) seran:
-

F=10.0000 (valor molt normal amb aquests tipus de qualls)

-

V= 8.000 L de llet (és la capacitat que tindran els tancs formatgers, descrits a
l’annex 5)

-

t= 35 minuts (temps estimat a l’annex de tecnologia del procés)

Així doncs, si substituïm aquests valors a l’expressió de l’activitat del coagulant,
s’obtindrà el volum necessari de quall (v);
10.000 =
v = 0,914 L×

1000 𝑚𝐿
1𝐿

40 × 8.000
35 × 𝑣

= 914 mL de quall líquid

Per tant el volum necessari de quall líquid serà de 571 mL treballant a una temperatura
de 35 ºC. Per tant es necessita 0,1142 mL de qual/L de llet. Anualment seran
necessaris 114,2 litres de quall, aquest volum es duplicarà el sisè any ja que es
duplicarà la producció.
Preu: Es compraran garrafes de 5 litres de quall amb un cost de 14,95 €/L.
Aquestes botelles s’emmagatzemaran en un lloc fresc i fosc.

3.3.

Ferments làctics mesòfils

Per realitzar la transformació de la llet cap a formatge són necessàries bacteris
acidolàctics. Com que és difícil saber la quantitat que hi ha d’aquestes bacteris i a
més la majoria han estat destruïts per la pasteurització. Si afegiran cultius mesòfils a
la llet per realitzar un producte de major qualitat i seguretat alimentària.
En la majoria de formatges s’utilitza bacteris mesòfils ja que la temperatura en que es
multipliquen va de 20 ºC a 40 ºC. Si es vol treballar a temperatures superiors els 40 ºC
serà necessari les bacteris acidolàctics termòfils que viuen millor a temperatures més
elevades (35 ºC – 50 ºC). En aquest cas s’utilitzaran ferments mesòfils ja que com es
pot observar en l’annex de tecnologia no es superen els 35 ºC durant l’elaboració dels
formatges.
El ferment mesòfil seleccionat tindrà la següent composició:
-

Streptococcus lactis: són formadors pures d’àcid transformant la lactosa amb
àcid.
Streptococcus cremoris: són formadors pures d’àcid transformant la lactosa
amb àcid.
Streptococcus diacetylactis: produeix molt de gas i aromes intensos.
Leuconostoc citrovorum: produeix poc gas o un aroma fi i delicat

Està envasat en sobres de 10 grams de ferment i es poden comprar caixes de 50
sobres a un preu de 96 euros la caixa (192 €/kg). S’utilitzarà 0,05 grams de ferment
per cada litre de llet de cabra.
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Es conserva a una temperatura inferior a 6 ºC sense arribar a temperatures de
congelació.

3.4.

Clorur càlcic

Com s’ha vist anteriorment el calci juga un paper fonamental a la coagulació de la llet.
El calci es troba a la llet en tres formes: col·loïdal, dissolt i lligat a la caseïna. Per poder
realitzar-se correctament la coagulació, el calci lligat a la caseïna és molt important.
Quan es pasteuritza la llet, el calci es transforma en altres formes solubles i ja no està
disponible per la coagulació i per la formació dels ponts salins. Degut a això i com que
els productes que s’elaboraran són amb llet pasteuritzada, s’afegirà clorur càlcic per
evitar problemes en el quallat de la llet.
El clorur càlcic es troba en escames o amb solucions. Com que es un material
higroscòpic (absorbeix la humitat de l’ambient) es comprarà amb format líquid. Així
s’evitarà errors en la dosificació.
Es compraran garrafes de 25 litres de solució de clorur càlcic amb una concentració
del 35% (en massa).
Característiques: Concentració 35% de CaCl2; densitat: 1,34 g/mL a 20 ºC
La dosis utilitzada serà de 0,1 grams de clorur càlcic per cada litre de llet. Per tant es
necessitaran:
0,1 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑙₂ 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 1 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
×
×
= 0.213 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó⁄𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑡
1 𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑡
35 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑙₂
1,34 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
Preu: Es compraran garrafes de 10 litres que tenen un cost de 35 €.
S’emmagatzemarà en un lloc fresc i sense que li toqui la llum directa del sol.

3.5.

Sal (clorur sòdic)

El salat del formatge és important per els següents motius;
-

Per la formació de l’escorça.
Per la conservació del formatge.
Per donar gust al formatge.
Regula l’acció d’alguns enzims.
Alenteix el desenvolupament de l’acidesa.
Solubilitza lleugerament la proteïna.

Per tots els motius anteriors els productes tindran una concentració de sal del 2%. Per
tant seran necessaris 2.500Kg de sal a l’any durant els primers 5 anys, aquesta
quantitat es duplicarà passat aquest període pel esmentat anteriorment.
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Es comprarà sacs de 25 kg de sal marina que posteriorment es dissoldran amb aigua
potable i s’obtindrà la salmorra. Els sacs de sal s’emmagatzemaran a temperatura
ambient.
Preu: 0,3 €/kg.

4. Materials auxiliars
4.1.

Etiquetes autoadhesives

Les etiquetes tindran una forma circular amb un diàmetre de 8 cm pel formatge de mig
quilo i un diàmetre de 15 cm pel formatge de 1,5 kg. Seran etiquetes autoadhesives
d’ús alimentari. En aquestes etiquetes és on hi haurà tota la informació del producte
(pes, percentatge de matèria grassa, ingredients, marca, empresa, ...)
Preu: 0,04 euros / etiqueta

4.2.

Caixes de cartró

Les caixes de cartó s’utilitzaran com a embalatge per posar els formatges per protegirlos durant el transport i per facilitar-lo. Aquestes caixes es rebran plegades per
estalviar espai al magatzem. Es faran servir 2 mides de caixes. La primera (caixa 1)
pensada per encaixar 8 formatges de 500 grams o un formatge de 1.500 grams. La
segona (caixa 2) per encaixar 2 formatges de 1.500 grams.
Dimensions: Caixa 1: 205 mm x 205 mm x 110 mm (llargada x amplada x altura)
Caixa 2: 205 mm x 205 mm x 210 mm (llargada x amplada x altura)
Preu: 0,40 euros / caixa 1 o 0,45 euros / caixa 2

4.3.

Palets

Aquests palets seran de plàstic ja que són més higiènics que els de fusta. Tindran la
mida europea estàndard (Euro-palet) (80 x 120 cm)
Preu: 13,70 euros / palets

4.4.

Pel·lícula de plàstic

S’utilitzarà per paletitzar el producte. Per facilitar aquesta operació s’utilitzarà un film
de polietilè de baixa densitat. Es comprarà amb bobines.
Preu: 4,7 euros / bobina
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4.5.

Motlles

S’utilitzaran dos tipus de motlles microperforats de plàstic amb les següents
dimensions: 9,5 cm de diàmetre i 5 cm d’altura; 20 cm de diàmetre i 10 cm d’altura.
Aquests motlles es netejaran per poder-los reaprofitar.
Preu:4,50 – 5,50 euros /motlles

5. Resum de les matèries primeres i materials auxiliars
A la taula 7 s’hi troba un resum de les matèries primeres i materials necessàries per
l’elaboració dels formatges i el cost d’aquests:
Taula 7: Matèries primeres i materials auxiliars

Matèries primeres i
materials

Dosis utilitzada

Quantitat necessària
Primers 5 anys Resta d'anys

Preu
unitari (€)

Llet (L)

…

1.000.000

2.000.000

0,90

Transport de la llet (L)

…

1.000.000

2.000.000

0,10

Quall (L)

0,1142 mL/L llet

114

228

14,95

Ferment (kg)

0,05 g/L de llet

50

100

192,00

2% del formatge

2.500

5.000

0,30

0,213 mL/L de llet

213

426

3,50

Caixes (u)

…

200.000

400.000

0,45

Film (u)

…

200

400

4,70

Etiquetes (u)

…

200.000

400.000

0,04

Motlles petits (u)

…

3.000

6.000

4,50

Motlles grans (u)

…

1.000

2.000

5,50

Palets plàstic (u)

…

30

50

13,70

Sal (kg)
Clorur càlcic (L)

Font: Pròpia
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1. Estudi de la tecnologia del procés productiu
1.1.

Recepció de la llet i de les matèries primes

Entrada de la llet crua de cabra a la indústria làctia. Quan arriba el camió cisterna
primer es farà una anàlisi visual de la llet per tal d’assegurar que el color, l’olor i
l’aparença de la llet crua sigui el característic de la llet (color blanc i sense olors
estranys) i no hi ha d’haver contaminació macroscòpica (plàstics, restes vegetals).
També es controlarà la temperatura i l’acidesa. Es revisarà el full de registres de
neteges de la cisterna per tal d’assegurar que les condicions de neteges siguin les
adequades durant el transport de la llet. Totes aquestes activitats de control estaran
explicades més detalladament a l’annex de control de qualitat.
La resta de matèries primes seran recepcionades i inspeccionades per assegurar que
les quantitats i les qualitats dels productes siguin les desitjades.

1.2.

Higienització (filtració)

Aquesta operació es realitza per eliminar les partícules estranyes que es troben en el
si de la llet degut a:
-

Una mala manipulació de la llet en l’explotació ramadera.
Incorporacions durant el transport.
Coàguls de sang.

Aquestes partícules podrien danyar els següents equips, portar problemes en
l’elaboració del producte i la pèrdua de qualitat i seguretat alimentària dels formatges
elaborats.

1.3.

Desaireació i mesura volumètrica

Un cop realitzada l’activitat de control i la depuració de la llet se li extraurà l’aire per tal
de poder mesurar correctament el volum de llet que entra a l’industria.

1.4.

Refredament

Per garantir que a la llet no hi hagi un creixement microbià i que mantingui les
propietats fisico-químiques es refredarà a 4 ºC.
Aquest temperatura és la més eficaç per controlar el creixement microbià. Una
temperatura inferior a aquesta pot donar lloc a fenòmens de congelació, comportant
una alteració de la composició i la qualitat de la llet. I una temperatura més elevada de
4 ºC pot portar que el creixement microbià sigui més elevat perjudicant la qualitat i
seguretat alimentària del producte final.
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1.5.

Espera (emmagatzematge)

L’objectiu d’aquesta operació es acumular la llet per facilitar que les següents
operacions es puguin realitzar amb el volum de llet adequat. La durada màxima de
l’espera serà de 12 hores per tal que el creixement microbià no comporti problemes en
la qualitat de la llet.

1.6.

Escalfament

Augmentar la temperatura de la llet de 4 a 60 ºC, aquesta operació es realitza per
poder per les següents operacions amb les condicions més adequades.

1.7.

Desnatat

Separació de la nata i la llet desnatada per tal d’assegurar que tots els formatges
tinguin la mateixa composició de matèria grassa. S’utilitzarà una velocitat de gir de
7.000 rpm i la temperatura de treball de 60 ºC.
La llet de cabra conté un 4,3% de matèria grassa aproximadament, aquest contingut
varia una mica al llarg de l’any i per aquest motiu es realitza aquesta operació.
La nata sobrant es pasteuritzarà i s’emmagatzemaran en un dipòsit i periòdicament
vindrà un camió cisterna que els transportarà fins a una indústria d’alimentació animal
que l’aprofitarà per elaborar els seus productes.
Alternativa: es podria prescindir d’aquesta operació.
Solució escollida: Aquesta operació es imprescindible per assegurar que el producte
sempre tingui el mateix contingut de matèria grassa per tant es desnatarà la llet com
s’ha comentat anteriorment.

1.1.

Normalització

Un cop separades la nata i la llet desnatada es mesclaran les dos corrents fent que la
llet contingui un 4% de matèria grassa, amb aquesta operació es garantirà que els
formatges elaborats sempre tinguin la mateixa composició

1.2.

Inhibició d’espores termorresistents

L’objectiu d’aquesta operació és evitar la pèrdua de formatges durant l’elaboració
provocat per fermentacions anòmales que causen alteracions en els formatges. Hi ha
dos tipus de fermentacions descontrolades, les que provoquen un inflament precoç del
formatge i les que provoquen un inflament tardà.
-

L’inflament precoç és causat per bactèries del gènere Escherichia i per
coliformes. Aquesta alteració es produeix durant les primeres 24 hores de
fabricació, produint formatges amb una gran quantitat d’alvèols (forats)
originats per les bactèries esmentades anteriorment, responsables de produir
CO2 i presentant canvis aromàtics de la pasta del formatge. Són canvis

3

-

resultants d’ una mala pasteurització de la llet. Per tant, l’inflament precoç no
serà un risc ja que es realitzarà un control adequat de la pasteurització.
L’inflament tardà és un dels problemes més greus que afecten a les
formatgeries. Apareix durant el període de maduració o afinat dels formatges,
manifestant-se per una inflamació que, en els casos més greus, pot fer esclatar
el formatge. Aquest fenomen pot aparèixer durant els primers dies, setmanes i
fins i tot mesos després de l'elaboració.
Generalment, la seva detecció tardana
impedeix prendre mesures correctores
per pal·liar els seus efectes. Els bacteris que
provoquen
aquesta
alteració
són
principalment el Clostridium tyrobutiricum i
el Clostridium butíricum. Es troben a la llet
en forma d'espores molt resistents
tèrmicament, capaços de resistir un procés
de pasteurització . S’originen en llets
d'animals alimentats amb farratges o
ensitjats en mal estat, llets brutes o animals malalts.
La causa d'aquest engrandiment és la formació de diòxid de carboni, hidrogen i
àcid butíric durant la degradació del lactat per determinats microorganismes. La
combinació d’aquests gasos ocupen espais dins del formatge formant forats
(ulls) de forma irregular i mida variable, i amb risc alt de fer esclatar el formatge.
Aquest defecte sol perjudicar greument la comercialització dels formatges
afectats, obligant a rebutjar el producte i amb conseqüència tindre importants
pèrdues econòmiques a l’empresa.

Alternatives:
a) Tractaments físics:
i.
Bactofugació: aquest mètode consisteix en l’eliminació física de les
espores mitjançant una centrifugació de la llet (7.000-9.000 rpm) a una
temperatura de 60-70 ºC. Aquesta centrifuga separa una corrent amb
les espores que suposa el 3% del corrent total i l’altre corrent lliure
d’espores que suposa la resta (97%). La corrent que conté les espores
s’envia a un esterilitzador UHT on es polvoritza la llet en una atmosfera
amb vapor a pressió a temperatura de 135-140 ºC. Un cop destruïdes
totes les espores aquesta corrent s’ajunta amb la resta de la llet que
posteriorment es pasteuritzarà.
ii.
Termització: realització d’un tractament tèrmic de manera continua, a
una temperatura de 60 ºC durant 15 segons amb l’objectiu de que
germinin les espores termoresistents per tal de destruir els bacteris a la
posterior pasteurització
b) Tractaments químics:
i.
El nitrat és un medi eficaç per prevenir la fermentació butírica.
ii.
L’aigua oxigenada o peròxid d'hidrogen oxida alguns compostos
essencials per al creixement microbià, per lo que inhibeix el
desenvolupament dels Clostridium.
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iii.

La lisozima és un enzim àmpliament distribuït en la naturalesa i té la
propietat de descompondre la paret cel·lular dels bacteris Gram positiu
entre les quals el Clostridium.

Solució escollida: Primerament es descartarà els tractaments químics ja que
s’aposta per elaborar productes naturals amb la mínima utilització presència de
productes químics. Tot i així, dels diferents tractaments químics s’hagués escollit per
un tractament de lisozima degut a l’origen d’aquesta substància i l’eficàcia front el
clostridi. Aquest tractament s’ha descartat pel motiu comentat anteriorment i per motius
econòmics ja que aquesta substancia té un cost molt elevat (més de 30€/L)
Per tant es realitzarà un tractament físic i un cop valorat les dos possibilitats s’escollirà
realitzar una bactofugació ja que té una major eficàcia que la termització. Aquest
mètode (bactofugació) elimina el 95% de les espores de la llet, fet disminueix molt les
possibilitats de la fermentació butírica durant la maduració del formatge.

1.3.

Pasteurització

L’objectiu del tractament tèrmic consisteix en destruir els microorganismes patògens i
els microorganismes i enzims perjudicials pel procés d’elaboració de formatges.
Aquest tractament tèrmic malauradament també destrueix enzims i microorganismes
(per exemple: bateries làctiques) que afavoreixen el procés de fabricació del formatge.
Un cop realitzat aquest tractament el número de microorganismes es redueix entre el
92 i 99%. Per aquest fet és molt important treballar amb llets de cabra que tinguin una
càrrega microbiana baixa, per això és molt important que els ramaders i en el transport
la llet estigui en les condicions higièniques òptimes. Cal destacar que en els formatges
madurats, com es en aquest cas, la majoria de bacteris patògens moren durant la
maduració.
El problema de la pasteurització es la precipitació de les sals càlciques que afecta en
gran mesura la capacitat de la llet per quallar. Per això s’afegirà clorur càlcic en la
següent etapa. També es destrueixen els microorganismes perjudicials i la flora
beneficiosa, fonamentalment bacteris làctics. Per aquest motiu s'addicionaran ferments
en la següent etapa.
Alternativa: Hi ha la possibilitat de no realitzar aquesta operació en els formatges
que superen el 60 dies de curació com marca la llei. Per tant el formatge curat es
podria elaborar amb llet crua ja que la maduració supera aquests 60 dies marcats per
la legislació.
Aquest tractament tèrmic es pot realitzar de dos maneres:
a) Tractament HTST (High Temperature, Short Time): sistemes que treballen en
continu aplicant una temperatura de 71,7 ºC durant 15 segons.
b) Tractament LTST (Low Temperature, Long Time): normalment són sistemes en
discontinu aplicant una temperatura de 63 º C durant 30 minuts.
Solució escollida: Es realitzarà la pasteurització a tota la llet rebuda per la industria,
ja que d’aquesta manera s’assegura la uniformitat del producte elaborat i evita
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possibles problemes de contaminació per tant s’augmenta la seguretat alimentaria dels
productes elaborats.
Es realitzarà una pasteurització HTST, a una temperatura de 72 ºC, durant un temps
de 15 segons. S’ha escollit aquesta alternativa ja que és un sistema en continu això
comporta que l’operació es realitzarà amb menor temps i per tant hi haurà un estalvi
energètic. Aquest sistema també garanteix que les propietats de la llet no pateixin
canvis durant el tractament tèrmic
Un cop acabat el temps de tractament, s'ha de refredar ràpidament, per tal d’evitar que
es perdin components termosensibles com la lactosa i la caseïna.
A la següent taula hi ha una llista de la temperatura on cada bacteri s’inactiva durant
un tractament tèrmic de 15 segons:
Taula 1: Temperatures d'inactivació de les bacteries

Microorganismes
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Bacillus licheniformes
Bacillus mycoides

Temperatura d'inactivació
Cèl·lules vegetatives
Espores termoresistents a
Cèl·lules vegetatives
Espores termoresistents a
Cèl·lules vegetatives
Espores termoresistents a
Cèl·lules vegetatives
Espores termoresistents a

Micrococcus spp.
Micrococcus luteus
Streptococus faecalis
Streptococus lactis
Streptococus cremoris
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarium
Lactobacillus brevis
Corynebacterium pyogenes
Staphylococcus aureus
Staphylococcus citreus
Proteus vulgaris
Pseudomonas fluorescens
Achromobacter lacticum
Serratea marcescens
Escherichia coli
Klebsiella cloacea
Klebsiella aerogenes
Pediococcus cerevesae
Salmonella spp.
Rickettsia burnetti
Mycobacterium tuberculosis
Brucella abortus

ºC
69
80
70
80
70
80
69
80
80
65
73,9
63.3-67,8
63,3
70,6
67,2
67,8
70,6
64,4-68,9
68,3
63,3
64,4
67,8
64,4
65,6
68,3
62,8
62,2
70
70,6
70,6
71,7

Font: R. Scott, Fabricación de queso, Ed. Acribia (1991)
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Com es pot observar la temperatura i el temps de la pasteurització es correcta ja que
s’inactivaran la gran majoria de bactèries i s’evitarà posar en risc els consumidors dels
productes elaborats..

1.4.

Addició del ferment i activació dels ferments de manera
discontinua

Un cop la llet es troba al tanc formatger a una temperatura de 35 ºC, s’afegeix el
ferment làctic mesòfil (5 grams de ferment per cada 100 litres de llet) que és una font
de bacteris làctics actius, que són capaços de créixer a la llet i en la quallada en
aquestes condicions. Això els permetrà produir l'acidesa, els aromes i els enzims que
permeten elaborar un formatge de les qualitats desitjades.
També s’afegiran 21,3 mL de solució de clorur càlcic de (Ca2Cl) del 35% per cada 100
L de llet, aquest juga un paper molt important en la coagulació. El Ca2Cl redueix el
temps de coagulació, augmenta la tensió del gel i baixa lleugerament el pH, tots
aquests canvis ajuden que la coagulació enzimàtica es realitzi correctament. Aquesta
operació té una durada de 30 minuts

1.5.

Quallat (coagulació enzimàtica)

Consisteix en separar la part sòlida que són les proteïnes (caseïnes) de la part líquida
anomenada sèrum que conté aigua, carbohidrats i proteïnes anomenades lacto sèrum.
En aquesta operació s’hi afegiran 11,42 mL de quall líquid d’origen animal (F:10.000)
per cada 100 L de llet. Quan la cubà està plena (8.000 litres de llet) s’afegiran 913,6
mL de quall líquid d’origen animal.
Un dels factors més importants en la coagulació és la temperatura, en aquest cas el
quall conté el 70% de quimosina i el 30 % de pepsina. La temperatura òptima per a
que els enzims desenvolupin la coagulació de la llet es troba entre els 40 i els 45 ºC, ja
que a temperatures inferiors l’activitat de la pepsina disminueix tot i que augmenta
l’activitat de la quimosina. Com es pot observar en el següent gràfic:

Figura 1: Activitat enzimàtica en funció de la temperatura
Font: Manual de tecnología quesera (Antonio Madrid Vicente)
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A part d’això, cal tenir en compte que els ferments mesòfils no actuen a temperatures
superiors a 40 ºC
Per tant la coagulació es realitzarà a una temperatura de 35 º i la duració d’aquesta
operació serà de 35 minuts.

1.6.

Tallat de la quallada

L’objectiu de tallar la quallada es facilitar l’extracció el sèrum (augmentar la superfície
d‘exsudació del sèrum).
La distància entre talls serà de 12 mm per formatge semi-curat i de 8 mm pel formatge
curat. La mida dels grans de la quallada comporta que com major sigui la separació
major cremositat tindrà el formatge final i com menor separació, el formatge serà més
compacte. Per tant el formatge semi-curat serà mes cremós que el formatge curat.
Aquesta operació tindrà una durada de 5 minuts aproximadament i la quallada es
mantindrà a una temperatura de 30 ºC.

1.7.

Escaldat i agitat de la quallada

Un cop tallada la quallada s’incrementarà la temperatura a 35 ºC i es realitzarà un
agitat molt suau durant 30 minuts. Aquesta operació té els següents objectius:
-

-

Accelera l’extracció del sèrum
Afavoreix l’acció dels enzims coagulants i dels ferments (fermentació làctica).
La producció d’àcid làctic provocarà la disminució del pH i aquesta acidesa
facilita la retracció de les partícules lo que provoca una noca expulsió de
xerigot.
Accelera la formació d’enllaços.
Disminueix la viscositat de la quallada.

El xerigot s’emmagatzemaran en un dipòsit i periòdicament vindrà un camió cisterna
que els transportarà fins a una indústria d’alimentació animal que l’aprofitarà per
elaborar els seus productes.

1.8.

Emmotllat

Es fa per donar-li la forma desitjada al formatge i perquè es pugui extraure el sèrum
amb la següent operació de premsat. Es realitzarà a partir de motlles de forma
cilíndrica que n’hi haurà dels dos mides (depenen del producte) on es dipositarà la
pasta obtinguda de l’operació anterior.

1.9.

Premsat

Té com a objectius extraure el sèrum, donar-li la forma desitjada al formatge, i
compactar els coàguls per tal de poder manipular el formatge amb les següents
operacions. Es premsat es realitzarà de manera discontinua aplicant una pressió de
0,5 MPa durant 10 hores en els formatges de mida petita i 16 hores en el format gran.
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Un altre paràmetre important es la temperatura de la quallada, que ha de ser inferior a
la temperatura de fusió de la grassa, ja que si no aquesta grassa podria sortir amb el
sèrum i distribuir-se a la superfície del formatge, donant lloc formatges greixosos. Per
tant la temperatura de la quallada sempre serà inferior a 22 ºC.

1.10. Desemmotllat
Un cop esta la pasta premsada el producte ja té la consistència necessària per poderlo extreure del motlle.

1.11. Salat
Aquesta operació es realitza per els següents motius:

-

Completa l’extracció de sèrum per la deshidratació osmòtica de la
quallada.
Contribueix a formar l'escorça.
Alenteix el desenvolupament de l'acidesa.
Conserva el formatge
Solubilitza lleugerament les proteïnes.
Dona el gust desitjat el formatge.
Regula l'acció d’alguns enzims.

Alternatives: Realització d’un salat en sec a partir de sal sòlida, un salat per aspersió
a partir de salmorra o un salat per immersió o un salat per immersió amb salmorra.
Solució escollida: Les dos primeres alternatives proposades anteriorment no són
aconsellables ja que la penetració de la sal no és uniforma i això podrà repercutir amb
la qualitat del producte.
Per tan es realitzarà un salat per immersió a partir d’un bany del formatge en salmorra.
La salmorra tindrà un concentració de 25% de sal. La concentració de sal que tindran
els productes es del 2%.
Aquest operació discontinua durarà 2,52 hores els formatges petits i 10,60 hores els
formatges grans amb l’objectiu de la que la sal penetri en el producte. La temperatura
de la salmorra es mantindrà a 10 ºC.
Per calcular els temps que els formatges han d’estar submergits a la salmorra,
s’utilitzarà la següent equació:
1⁄
2

𝐴
𝐷×𝑡
𝑆 =2×𝐶× ×(
)
𝑉
𝜋
On:

S: g de NaCl / 100 g de H20 en el formatge
C: concentració de la salmorra (g NaCl / 100 g de H20)
t : temps de permanència del formatge a la salmorra (dia)
A: superfície del formatge (cm2)
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V: volum del formatge (cm2 )
D: coeficient efectiu de difusió (cm2/dia)

A) Formatges de mida petita
Partirem de les següents dades:
- Concentració del sal del formatge: 2%
- Dimensions del formatge: diàmetre (ø)= 9,5 cm i altura (h)= 5 cm
- Concentració de la salmorra= 25 g NaCl/ 100 L de solució.
- Coeficient efectiu de difusió: 0,25 cm2/dia
Tot seguit es calcularà la S i la C:
𝑆=

2 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙
100 𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒
5 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙
⁄100 𝐻₂𝑂
×
× 100 =
100 𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒
40𝑔 𝐻₂𝑂

𝐶=

25 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙
33,33 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙
⁄100 𝐻₂𝑂
× 100 =
75 𝑔 𝑑𝑒 𝐻₂𝑂

Tot seguit es calcularà el volum i l’àrea del formatge:
𝑉 = 𝜋 × 𝑟 2 × ℎ = 𝜋 × 4.752 × 5 = 354,41 𝑐𝑚3
𝐴 = 2 × 𝜋 × 𝑟 2 + 2 × 𝜋 × 𝑟 × ℎ = 2 × 𝜋 × 4,752 + 2 × 𝜋 × 4,75 × 5 = 290,99 𝑐𝑚2
Un cop calculat tots els paràmetres ja es poden substituir a l’equació i aïllar la t per tal
d’obtenir el temps que han d’estar submergits els formatges a la salmorra. Un cop
aïllat el temps l’equació es la següent:

𝑡=

𝑆2 × 𝑉2 × 𝜋
52 × 354,412 × 𝜋
=
= 0,105 𝑑𝑖𝑒𝑠
4 × 𝐶 2 × 𝐴2 × 𝐷
4 × 33,332 × 290,992 × 0,25

Per tant els formatges estaran 2,52 hores submergits a la salmorra.

B) Formatges de mida gran
Un cop calculat el temps pels formatges de mida petita es calcularà pels formatges de
mida gran amb el mateix procediment:
Partirem de les següents dades:
- Concentració del sal del formatge: 2%
- Dimensions del formatge: diàmetre (ø)= 20 cm i altura (h)= 10 cm
- Concentració de la salmorra= 25 g NaCl/ 100 L de solució.
- Coeficient efectiu de difusió: 0,25 cm2/dia
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Tot seguit es calcularà la S i la C:
𝑆=

2 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙
100 𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒
5 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙
⁄100 𝐻₂𝑂
×
× 100 =
100 𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒
40𝑔 𝐻₂𝑂

𝐶=

25 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙
33,33 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙
⁄100 𝐻₂𝑂
× 100 =
75 𝑔 𝑑𝑒 𝐻₂𝑂

Tot seguit es calcularà el volum i l’àrea del formatge:
𝑉 = 𝜋 × 𝑟 2 × ℎ = 𝜋 × 102 × 10 = 3141,59 𝑐𝑚3
𝐴 = 2 × 𝜋 × 𝑟 2 + 2 × 𝜋 × 𝑟 × ℎ = 2 × 𝜋 × 102 + 2 × 𝜋 × 10 × 10 = 1256,64 𝑐𝑚2
Un cop calculat tots els paràmetres ja es poden substituir a l’equació i aïllar la t per tal
d’obtenir el temps que han d’estar submergits els formatges a la salmorra. Un cop
aïllat el temps l’equació es la següent:

𝑡=

𝑆2 × 𝑉2 × 𝜋
52 × 3141,592 × 𝜋
=
= 0,442 𝑑𝑖𝑒𝑠
4 × 𝐶 2 × 𝐴2 × 𝐷
4 × 33,332 × 1256,642 × 0,25

Per tant els formatges estaran submergits 10,60 hores a la salmorra.

1.12. Oreig
Operació en que s’escorren els formatges de la salmorra, aquí passaran entre 24 i 48
hores abans de passar a la zona de maduració. Aquesta sala estaran controlats tant la
temperatura com la humitat (temperatura de 11 ºC i humitat relativa del 60%).

1.13. Maduració
La durada d’aquesta operació varia en funció dels tipus de producte i del pes del
producte, com es pot observar a continuació:
-

Formatge semi-curat de 0,5 kg: 22 dies.
Formatge semi-curat de 1,5 kg: 40 dies.
Formatge curat de 0,5 kg: 60 dies.
Formatge curat de 1,5 kg: 110 dies.

Durant en aquest procés els formatges estaran a 12 ºC i a una humitat relativa del
80%.
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Durant la maduració els formatges desenvoluparan una gran quantitat d’aromes i
sabors. A més a més aniran perdent progressivament humitat mitjançant l’evaporació
de l’aigua, això provocarà una disminució del pes i també un augment progressiu del
extracte sec del formatge.
La maduració dels formatges es deu a la combinació de l'acció d'una sèrie de factors
conjuntament amb el treball del quall, dels microorganismes i dels enzims.
Les principals modificacions químiques que tenen lloc durant la maduració del
formatge són la proteòlisi, lipòlisi i glicòlisi.
La proteòlisi és un procés fonamental en la maduració del formatge i afecta tant a la
textura com a l'aroma i al gust del producte final. Els enzims proteolítics que participen
en la maduració són de tres orígens: el quall, la plasmina i els microorganismes. La
principal via proteolítica implica la degradació primària de les caseïnes pels coagulants
residuals, donant lloc a polipèptids que són posteriorment degradats per les
proteïnases i peptidases bacterianes a pèptids i aminoàcids responsables d'aromes i
canvis en la textura.
L'efecte immediat de la proteòlisi en la textura és l'estovament a causa del debilitament
de la xarxa de caseïna però aquest efecte és molt dependent del pH. També té lloc
més ràpidament al centre del formatge on el contingut en NaCl és menor. Finalment,
els aminoàcids formats són els responsables de l'aparició dels sabors característics del
producte final.
La lipòlisi té un paper secundari en la maduració dels formatges i està determinada pel
contingut en matèria grassa. L'oxidació dels àcids grassos lliures dóna lloc a la
formació de compostos volàtils que intervenen en l'aroma del producte final. En molts
casos aquests compostos representen un defecte en els formatges, per evitar la seva
formació, serà necessari mantenir la temperatura de maduració poc elevada i no
allargar aquest període més del necessari.
La glicòlisi és un procés amb poca importància en la maduració. La lactosa residual
present en el formatge pateix una sèrie de canvis que condueixen a que els productes
formats augmentin lleugerament el pH i s'estimuli la proteòlisi.

1.14. Neteja
Aquests operació es fa al finalitzar la maduració per millorar l’aspecte extern del
formatge, s’eliminaran les floridures i les espores de l’escorça del formatge.
Alternatives: Realització d’una neteja manual o mecanitzada
Solució escollida: Es realitzarà una neteja mecanitzada ja que en la neteja manual
és necessària una major quantitat de ma d’obra i la capacitat horària és molt menor
que si es realitza mecànicament (60-80% més de capacitat horària considerant que un
operari neteja entre 150 i 250 peces a l’hora). Per contra la inversió inicial serà més
elevada, però al llarg del temps s’amortitzarà ja que es necessitarà menys ma d’obra.
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1.15. Etiquetat
S’etiqueten els formatges amb la informació legal necessària per poder comercialitzar
el producte. A l’etiqueta si troba la següent informació:
- Formatge de cabra curat o semi-curat.
- Ingredients: Llet de cabra pasteuritzada, sal, quall i ferments làctics
- Formatge greixos
- Pes.
- Nom i domicili social de l’empresa
- Condicions de conservació: conservar el frigorífic.
- Número de Lot.
- Consum preferent.
- Marca de salubritat.
Alternatives: Etiquetat manual o mecanitzat
Justificació: L’etiquetat manual necessita mà d’obra i no garanteix que totes les
etiquetes quedin posicionades el mateix lloc. Per tant s’utilitzarà un etiquetatge
mecanitzat.

1.16. Encaixat
Els formatges es disposaran en caixes de cartró, es realitzarà de forma manual a
mesura de que es vagi venen el producte i es separaran els dos formats de formatge.
Alternatives: Embalat automàtic o manual.
Justificació: Aquesta operació es realitzarà manualment ja que si es realitzes
mecanitzat augmentaria molt el pressupost inicial.

1.17. Paletitzat
Les caixes de cartró es posaran en palets per tal de facilitar el transport del producte..
Alternatives: Paletitzat automàtic o manual.
Justificació: Aquesta operació es realitzarà manualment ja que si es realitzes
mecanitzat augmentaria molt el pressupost inicial.

1.18. Conservació
El producte acabat s’emmagatzemarà entre 10 i 12 ºC ja que es la temperatura més
adequada per conservar el formatge.
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1.19. Diagrama de flux de la tecnología del formatge semicurat
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1.20. Diagrama de flux de la tecnología del formatge curat
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1. Introducció
Un cop definit els productes i les quantitats de cada producte que s’elaboraran. En
aquest annex es planificarà com es distribueix aquesta producció al llarg d’un any,
cada setmana quins productes s’elaboren i per últim cada dia de la setmana quines
operacions es realitzen. Aquest annex ens servirà per poder definir l’enginyeria
necessària per poder elaborar tots els formatges i poder dimensionar les àrees de
l’establiment.

2. Producció anual
A la taula 1 s’indica les quantitats de formatges produïdes anualment que estan
repartits amb formatges semi-curats i curats. Es presentaran en 2 formats diferents de
0,5 kg o 1,5 kg. També hi ha la llet necessària i les unitats que s’elaboren de cada
producte:
Taula 1: Producció anual

PRODUCCIÓ ANUAL
Periòde producciò
(anys)
0-5

>5

Valor
Kg
Llet necessària (L)
Unitats
Kg
Llet necessària (L)
Unitats

Formatge semi-curat
Pes 0,5 kg
Pes 1,5 kg
70.000
30.000
525.000
225.000
140.000
20.000
140.000
60.000
1.050.000
450.000
280.000
40.000

Formatge curat
TOTAL
Pes 0,5 kg Pes 1,5 kg
17.500
7.500
125.000
175.000
75.000 1.000.000
35.000
5.000
200.000
35.000
15.000
250.000
350.000
150.000 2.000.000
70.000
10.000
400.000
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3. Producció mensual
Un cop definida la producció anual s’han realitzat tot un seguit de consideracions:
-

-

L’any esta dividit en 52 setmanes de les quals l’industria formatgera produirà
formatges 48 setmanes. Les altres 4 setmanes l’industria estarà tancada per
vacances. Aquestes 4 setmanes estaran repartides durant l’any: una per nadal,
una per setmana santa, una a principis de juny i altre a finals d’agost. S’ha
repartit així ja que si l’empresa tanques durant un període més llarg es tindrien
d’anar a realitzar operacions com per exemple voltejar els formatges a la
càmera de maduració. En canvi, si l’empresa tanca durant una setmana el
producte no es veurà perjudicat.
Es treballarà amb un únic torn de les 07:00 fins les 15:00. Quan es dupliqui la
producció es realitzarà un segon torn a la tarda.
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Un cop fixades aquestes consideracions s’ha distribuït la producció anual al llarg de les
48 setmanes productives.
Com es pot observar a la taula 2 per elaborar tots els productes les setmanes
imparelles (1,2,3,5,7... ) s’elaboraran únicament formatges semicurats de 500 grams. I
les setmanes parelles (2,4,6,8,...) s’elaboraran la resta de productes (formatge
semicurat de 500 grams i 1.500 grams i formatge semicurat de 1.500 grams).
La decisió de repartir-ho d’aquesta manera es per a que cada setmana es recepcioni
de manera aproximada un volum semblant de llet com es remarca a la taula 3. Aquest
fet fa que durant un mes la producció sigui bastant estable. Aquest cicle es repetirà
cada mes.
Taula 2: Distribució de la producció per setmanes

Setmanes
Imparelles
Parelles

Distribució de la producció durant un mes
Tipus producte
Quantitat (kg)
Llet necessària (L)
2.692
Semi-curat (0,5 kg)
20.192
Semi-curat (1,5 kg)
1.154
8.654
Curat (0,5 kg)
729
7.292
Curat (1,5 kg)
313
3.125

Unitats
5.385
769
1.458
200
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A la taula 3 s’indica quins dies de la setmana i el volum de llet de recepcionada. Cal
destacar que les setmanes imparelles només es rebrà llet dilluns i dimarts. En canvi
les parelles es rebrà llet el dilluns, dimarts i dimecres. Aquest fet es degut a la
distribució de les operacions durant el dia (taula 4 i 5), per poder fer quadrar els horaris
de treball i totes les condicions anomenades a la pàgina anterior, ja que si es
recepcionés llet tots els dies no es podria complir que els caps de setmana l’industria
tanques. Fet que faria incrementar els costos del personal.
Taula 3: Distribució mensual de la llet recepcionada

Setmanes
Imparelles
Parelles

Distribució mensual de la llet recepcionada per la industria
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
10.096
10.096
0
0
0
8.654
3.125
7.292
0
0

TOTAL
20.192
19.071
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4. Planificació setmanal
A la taula 4 es fixen les principals operacions i la seva durada en funció de a l’annex
de tecnologia del procés productiu. Cal destacar que no apareixen les operacions de
neteja dels, encaixat, etiquetat, paletitzat,...Aquestes operacions es realitzaran en les
hores que els treballadors no tinguin feina. Com per exemple en aquesta setmana es
realitzaran durant el dimecres, dijous i divendres que es quan hi ha menys volum de
feina manual. També queda definit que els treballadors tindran mitja hora per esmorzar
de les 10:00 a les 11:30.
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Taula 4: Planificació de la producció de les setmanes imparelles
Dimarts

Dilluns
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
5:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00

Recepció

Dimecres

Dijous

Divendres

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Desmotllat

Recepció

08:00 - 09:00

Higienització
Termització

Salat

Higienització
Termització

09:00 - 10:00

Normalització

Salat

Normalització

10:00 - 10:30

Esmorzar

Salat

Esmorzar

10:30 - 11:00

Addi cci ó ferment Salat

Oreig
Addi cci ó ferment Oreig

11:00 - 12:00

Coagulació i
Tallat

Encaixat /Oreig

Coagulació i
Tallat

12:00 - 13:00

Escaldat

Oreig

13:00 - 14:00

Ompliment
motlles

14:00 - 15:00

Oreig
Oreig
Oreig

Desmotllat
Salat
Salat
Salat

Oreig
Oreig
Oreig

Salat

Oreig
Oreig

Oreig

Encaixat /Oreig

Oreig

Escaldat

Maduració

Oreig

Maduració

Oreig

Ompliment
motlles

Maduració

Oreig

Maduració

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

15:00 - 16:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

16:00 - 17:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

17:00 - 18:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

18:00 - 19:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

19:00 - 20:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

20:00 - 21:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

21:00 - 22:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

22:00 - 23:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

23:00 - 24:00

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig
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A la taula 5 hi ha la distribució de la segona i quarta setmana. Com es pot observar,
aquestes setmanes es fabriquen tres productes diferents. També cal destacar que hi
ha operacions que acaben fora d’horari laboral com el premsat i el salat. Aquest
inconvenient es resoldrà automatitzant aquests equips, per exemples les premses
deixaran d’aplicar la pressió a els formatges un cop passades les hores establertes per
cada producte. En el cas del salat, un cop passades les hores, les cistelles
automàtiques extrauran els formatges de la piscina de salmorra per evitar que la
concentració de sal superi la definida amb l’annex anterior.

4

L’únic cas que serà necessari treballar a fora de l’horari establert serà en el cas del
formatge curat de 1,5 kg. Un treballador tindrà d’anar a l’empresa el dissabte a les 8:00
h per tal de transportar els formatges de la càmera d’oreig fins a la càmera de
maduració. Aquest fet no comportarà problemes ja que es tracte de només 200
formatges i aquesta feina la podrà realitzar amb molt poc temps (una hora,
aproximadament).

Formatge semicurat 0,5 kg (A)
Formatge semicurat 0,5 kg (B)
Formatge semicurat 1,5 kg

Formatge curat 0,5 kg
Formatge curat 1,5 kg
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Taula 5: Planificació setmana parelles
Dimarts

Dilluns

Dimecres

Dijous

Divendres

00:00 - 01:00

Premsat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

01:00 - 02:00

Premsat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

02:00 - 03:00

Premsat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

03:00 - 04:00

Premsat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

04:00 - 05:00

Premsat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

5:00 - 06:00

Premsat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

06:00 - 07:00

Dissabte
Oreig
Oreig
Oreig
Oreig
Oreig
Oreig
Oreig

07:00 - 08:00

Recepció

Desmotllat

Recepció

Encaixat /Oreig Desmotllat

Recepció

Oreig

Encaixat /Oreig Desmotllat

Oreig

Oreig

08:00 - 09:00

Higienització Termització

Salat

Higienització
Termització

Oreig

Salat

Higienització
Termització

Oreig

Oreig

Salat

Oreig

Oreig

09:00 - 10:00

Normalització

Salat

Normalització

Oreig

Salat

Normalització

Oreig

Oreig

Salat

10:00 - 10:30

Esmorzar

Salat

Esmorzar

Oreig

Salat

Esmorzar

Oreig

Oreig

Salat

Oreig

10:30 - 11:00

Addicció ferment

Salat

Addicció ferment Oreig

Salat

Addicció ferment

Oreig

Oreig

Salat

Oreig

Oreig
Oreig

11:00 - 12:00

Coagulació i Tallat

Salat

Coagulació i
Tallat

Oreig

Salat

Coagulació i
Tallat

Oreig

Oreig

Encaixat /Oreig

Oreig

Oreig

12:00 - 13:00

Escaldat

Salat

Escaldat

Oreig

Salat

Escaldat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

Maduració

13:00 - 14:00

Ompliment motlles

Salat

Ompliment
motlles

Oreig

Salat

Ompliment
motlles

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

14:00 - 15:00

Premsat

Salat

Premsat

Oreig

Salat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

15:00 - 16:00

Premsat

Salat

Premsat

Oreig

Salat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

16:00 - 17:00

Premsat

Salat

Premsat

Oreig

Salat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

17:00 - 18:00

Premsat

Salat

Premsat

Oreig

Salat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

18:00 - 19:00

Premsat

Salat

Premsat

Oreig

Salat

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

19:00 - 20:00

Premsat

Salat

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

20:00 - 21:00

Premsat

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

21:00 - 22:00

Premsat

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

22:00 - 23:00

Premsat

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig

23:00 - 24:00

Premsat

Premsat

Oreig

Premsat

Oreig

Oreig

Oreig

Oreig
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Maduració

Oreig

Oreig
Oreig
Oreig

Oreig
Oreig
Oreig
Oreig
Oreig
Oreig
Oreig
Oreig
Maduració

Un cop vist la planificació de la producció a la taula 6 es fixen les entrades i les sortides dels formatges (unitats) a la càmera de
maduració. I al final es veu l’acumulació de formatges que hi haurà. Aquesta taula serà molt útil pel dimensionat d’aquest espai. Com es
pot observar les unitats màximes que s’acumularan seran 19.106 formatges.
Taula 6: Planificació de la maduració
PRODUCTES

1 2
3
4
5833 5833 5833 5833

Entrada setmana 1
Entrada setmana 1
Entrada setmana 3
5833
Semicurat (0,5 Kg) Entrada setmana 3
Sortides
Total de formatge semicurat (0,5 Kg) acumulat 5833 5833 11666
Entrada setmana 2
833 833
Entrada setmana 2
Entrada setmana 4
Semicurat (1,5 Kg) Entrada setmana 4
Sortides
Total de formatge semi0
833 833
curat (1,5 Kg) acumulat
Entrada setmana 2
1458 1458
Entrada setmana 2
Entrada setmana 2
Entrada setmana 4
Curat (0,5 Kg) Entrada setmana 4
Entrada setmana 4
Sortides
Total de formatge curat
0 1458 1458
(0,5 Kg) acumulat
Entrada setmana 2
200 200
Entrada setmana 2
Entrada setmana 2
Entrada setmana 2
Entrada setmana 2
Entrada setmana 4
Curat (1,5 Kg) Entrada setmana 4
Entrada setmana 4
Entrada setmana 4
Entrada setmana 4
Sortides
Total de formatge curat
(1,5 Kg) acumulat
0 200 200

TOTAL DELS FORMATGES ACUMULATS

5

6

7

8

9 10
11
12
5833 5833 5833 5833
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SETMANES
14
15

16

17 18
19
20
5833 5833 5833 5833

21

22

23

24

25 26
27
28
5833 5833 5833 5833

5833 5833 5833 5833
5833 5833 5833 5833
5833 5833 5833 5833
5833 5833 5833
5833 5833 5833 5833
5833 5833 5833 5833
5833 5833
5833 5833 5833 5833
5833 5833 5833 5833
5833 5833 5833 5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
-5833
5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833 11666 5833
833
833

833
833

833
833
833

833
833
833

833
833
833

-833

833
833
833
-833

833
833

833
833

833

833
-833

833
833
833

833
833
833
-833

833
833
833

833
833
833

833
833
833

-833

833
833
833
-833

833
833

833
833

833

833
-833

833
833
833

833
833
833
-833

833
833
833

833
833
833

833
833
833

-833

833
833
833
-833

833
833

833
833

833

833
-833

833
833
833

1666 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499 1666 2499
1458 1458 1458 1458 1458 1458
1458 1458 1458 1458 1458
1458
1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458
1458 1458 1458
-1458

1458
1458 1458 1458
1458 1458 1458 1458
1458
1458 1458 1458 1458
1458 1458 1458
-1458
-1458

1458 1458 1458 1458
1458
1458 1458 1458
1458 1458 1458
1458
1458 1458 1458 1458
-1458
-1458

1458 1458 1458
1458 1458 1458 1458
1458
1458 1458 1458 1458
1458 1458 1458
1458
-1458
-1458

1458
1458 1458 1458
1458 1458 1458 1458
1458
1458 1458 1458 1458
1458 1458 1458
-1458
-1458

1458 1458
1458 1458
1458
1458
1458 1458
-1458

2916 2916 4374 4374 5832 4374 5832 4374 5832 4374 5832 4374 5832 4374 5832 4374 5832 4374 5832 4374 5832 4374 5832 4374 5832
200

200

200

200

200
200

200

200
200

200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200
200

200
200

200
200
200

200
200

200
200
200

200
200
200

200
200
200

200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200

200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200
-200

400

400

600

600

800

200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
-200

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200
-200

200

200

200

200

200
200
200

200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200
-200

200
200
200

200
200
200
-200

200
200

200
200

200
200

200
200
200

200
200
200

200
200
200
200

200
200
200

200
200
200
-200

200
200

800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600

5833 8324 14157 10815 16648 13306 18306 14964 18506 15164 18706 15364 18906 15564 19106 15764 19106 15764 19106 15764 19106 15764 19106 15764 19106 15764 19106 15764
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Mitjançant la taula 6 s’ha calculat el pes de formatges acumulats que hi hauran a la càmera de maduració. Informació que serà molt útil pel
dimensionat de les instal·lacions auxiliars de fred.

Taula 7: Pes de formatges acumulats en la cambra de maduració

1
Total de formatge semicurat (0,5 Kg) acumulat
Pes acumulat
Total de formatge semicurat (1,5 Kg) acumulat
Pes acumulat
Total de formatge curat
(0,5 Kg) acumulat
Pes acumulat
Total de formatge curat
(1,5 Kg) acumulat
Pes acumulat
TOTAL PES ACUMULAT
FONT: Pròpia
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Per últim a la taula 8 i 9 es mostren els formatges acumulats a la càmera d’oreig, les
caixes necessàries per dipositar els formatges. En aquestes caixes hi caben 3
formatges de 1,5 kg o 15 formatges de 0,5 kg. La quantitat màxim de formatges
acumulats es produeix els dijous i els divendres de les setmanes parelles (taula 9)
dades importants per dimensionar la cambra d’oreig.
Taula 8: Formatges acumulats cambra d'oreig

Tipus formatge
Unitats
Semicurat (0,5 kg) Caixes necessàries
kg

Setmanes imparelles
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
0
2.692
2.692
2.692
2.692
0
0
0
180
180
180
180
0
0
0
1.346
1.346
1.346
1.346
0
0

FONT: Pròpia

Taula 9: Formatges acumulats cambra d'oreig
Tipus formatge
Unitats
Semicurat (1,5 kg) Caixes necessàries
kg
Unitats
Curat (0,5 kg)
Caixes necessàries
kg
Unitats
Curat (1,5 kg)
Caixes necessàries
kg
Unitats
Acumulació
Caixes necessàries
kg
FONT: Pròpia

Setmanes parelles
Dilluns Dimarts Dimecres
0
0
769
0
0
257
0
0
1.154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
769
0
0
257
0
0
1.154

Dijous Divendres Dissabte Diumenge
769
769
0
0
257
257
0
0
1.154
1.154
0
0
1.458
1.458
0
0
98
98
0
0
729
729
0
0
200
200
200
0
67
67
67
0
300
300
300
0
2.427
2.427
200
0
422
422
67
0
2.183
2.183
300
0

5. Personal de la formatgeria
Per poder elaborar els productes es contractaran els següents empleats:
-

-

Gerent: titulat universitari (Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària o Grau en
Ciències i Tecnologia dels Aliments), s’encarregarà de gestionar l’empresa i
coordinar-la.
Administratiu: s’encarregarà de la gestió administrativa de la formatgeria.
Comercial: persona encarregada del màrqueting i de buscar canals de
comercialització del producte.
Mestre formatger: serà l’encarregat de l’àrea de producció i de portar els
respectius controls de qualitat.
Operaris: Hi hauran 3 operaris que ajudaran al mestre formatger a elaborar els
productes,
Responsable de la botiga: s’encarregarà de vendre els productes de la botiga
situada a l’industria

-ñ,,,,10
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1. Estudi d’enginyeria
1.1.

Filtre cilíndric

El filtre consisteix en un cos cilíndric amb una entrada i
una sortida de producte. Dins del cos es fixa el tamís que
reté totes les partícules que tinguin una mida superior o
igual al pas de la malla (llum del tamís). Està fabricat amb
AISI 316L.
Per poder realitzar la neteja manual del tamís s’instal·laran
dos filtres amb paral·lel per poder netejar-lo sense detenir
l’entrada de la llet a l’industria.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable 316L
Dimensions (llargada 200 x 200 x 780 mm
x amplada x altura)
Llum del tamís
1 mm

1.2.

Cabalímetre + purgador d’aire

Mesura el cabal d’un líquid, eliminant l’aire que porta la llet gràcies a un purgador
d’aire. El rang de treball és de entre 10.000 i els 60.000 litres/hora. El funcionament és
el següent: un dipòsit preliminar permet alentir la velocitat del líquid el que permet la
separació de fases líquid - gas. Aquesta separació estratifica el contingut del dipòsit: el
líquid roman en la part inferior i el gas tendeix a quedar-se a dalt.
La part inferior, líquid, passa pel cabalímetre electromagnètic que ens permet la lectura
del cabal que circula. A la part superior la presència d'un purgador de gasos permet la
sortida del gas.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable 316L
Dimensions (llargada 880 x 590 x 1.270 mm
x amplada x altura)
Capacitat
10.000 – 60.000 L / h
Consum
2 kW

1.3.

Intercanviador de plaques.

S’utilitzarà per refredar la llet a 4 ºC, aquest equip esta explicat més detalladament a
l’apartat 1.5.
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1.4.

Tancs isoterms

S’instal·laran 5 tancs d’una capacitat de 8.000 litres. S’ha dimensionat aquest
emmagatzematge pensant que la producció es duplicarà el cap de 5 anys. Aquests
dipòsits tindran una forma cilíndrica i estaran dipositats de forma vertical. Aquests 4
dipòsits s’utilitzaran durant els tractaments previs.
Per evitar el dany mecànic que provoca, l’agitador té una posada en marxa i una
parada molt suau,. Està fet d’acer inoxidable (AISI 304) i té un revestiment de poliuretà
per aconseguir un correcta aïllament poder mantenir la llet a 4 º C. Hi ha uns
polvoritzadors per facilitar la neteja del tanc que permet una neteja CIP.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
Ø= 2.050 mm; h= 4.300 mm
Volum
8.000 L

1.5.

Intercanviador de calor per plaques

Les plaques estan formades d’acer inoxidable (AISI 316) i estan dissenyades per
aconseguir una perfecta distribució del producte per tota la superfície de transferència
de calor. Aquestes plaques tenen un espessor de 0.6 mm i les juntes estan fetes de
NBR(cautxú nitril). El caudal es de 10.000 a 16.000 litres de llet / hora.
En necessitaran 3 intercanviadors de plaques un per l’escalfament i l’altre pel
refredament. I el tercer s’utilitzarà a la recepció de la llet per refredar-la a 4 ºC abans
d’emmagatzemar-la amb tancs isoterms
Alternatives: Tanc de pasteurització, intercanviadors de calor de tubs concèntrics.
Justificació: El tanc de pasteurització té els següents inconvenients en comparació a
l’equip escollit:
- Ocupa molt espai.

-

Realitza l’operació en 45 minuts de forma discontinua mentre que
l’intercanviador ho realitza amb 20 segons i de forma continua.
Major pèrdua de nutrients.
Els costos d’operació son més elevats que si es amb continuo.

L’intercanviador de calor de tubs concèntrics té els següents inconvenients si el
comparem amb el de plaques:

-

Són mes cars.
Ocupen més espai.
No es poden ampliar. En canvi l’intercanviador de calor de plaques si es volen
canviar els paràmetres d’operació, és un equip més flexible. Per realitzar aquests
canvis no més cal afegir o treure plaques.
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Per tant l’equip escollit es un intercanviador de plaques ja
que és el que més s’adapta a les necessitats de l’industria
(ocupa menys espai, és més flexible i barat).

Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 316)
Dimensions
1.500 x 800 x 1.200 mm
Capacitat
10.000 – 16.00 L / h

1.6.

Centrífuga desnatadora

Maquina destinada a la separació de la nata i la llet desnatada. La capacitat màxima
és de 20.000 litres hora, treballa a 7.000 rpm, la temperatura de treball és de 60ºC i té
una potencia elèctrica de 20 kW. Construïda amb acer inoxidable.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 316)
Dimensions
1.900 x 1.200 x 1.400 mm
Capacitat
10.000 – 20.000 L / h
Consum
20 kW

1.7.

Equip de normalització

S’utilitzarà un equip que esta dissenyat per realitzar la normalització de manera
continua un cop separades la nata i la llet desnatada, operació realitzada per la
centrífuga desnatadora.
Aquest equip determina el contingut de grassa de la nata mesurant la densitat a partir
d’un cabalímetre inductiu. Un cop l’equip coneix el contingut de grassa dels corrents
aquest incorpora la nata al flux de llet desnatada per obtenir la llet amb la composició
de greix desitjada. Aquest equip millora el seu rendiment amb la llet calenta
(temperatures majors de 50 ºC) tot i que també pot treballar a temperatures inferiors.
També pot addicionar additius.
La neteja de l’equip es realitza de manera automàtica mitjançant el sistema CIP. Per
poder ajustar els diferents paràmetres de l’equip, aquest disposa d’una pantalla gràfica
monocromàtica de 6 polsades.
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Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 316)
Dimensions
1.200 x 900 x 1.400 mm
Capacitat
10.000 – 15.000 L / h
Consum
2 kW

1.8.

Centrífuga bactofugadora

Màquina destinada a la separació de les espores que contingui la llet, ja que aquestes
tenen una densitat més elevada que la de la llet, per tant separada dos corrents una
que es minoritària que conté les espores i l’altre conte la resta de la llet lliure
d’espores.
Els components del bol estan fets d’acer inoxidable d’alta
qualitat per resistir els esforços mecànics i per evitar la
corrosió. La capacitat màxima és de 20.000 litres hora,
treballa a 7.000-9.000 rpm, la temperatura de treball és
de 60ºC i té una potencia elèctrica de 18 kW.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 316)
Dimensions
1.800 x 1.200 x 1.500 mm
Capacitat
10.000 – 20.000 L / h
Consum
18 kW

1.9.

Esterilitzador UHT

Equip que realitzarà el tractament tèrmic (UHT) de la corrent de llet que conté les
espores mitjançant una polvorització d’aquesta corrent a l’interior de l’equip on hi haurà
vapor d’aigua a una pressió elevada.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 316)
Dimensions
1.800 x 1.800 x 1.500 mm
Capacitat
10.000 – 20.000 L / h
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1.10. Tanc formatger
En aquest tanc es realitzarà un conjunt d’operacions molt importants en l’elaboració
dels formatges: adició del ferment, coagulació enzimàtica el tallat i l’escaldat de la
quallada.
Alternatives: Existeixen diferents tipus de tancs formatgers depenent del tipus de
quallada que es volt obtindré i de la capacitat necessària. Principalment existeixen 2
alternatives: tancs oberts i tancats.
Els tanc oberts permeten un tractament més intens de la quallada amb el que pot
augmentar la gamma de productes a elaborar. En contra cal dir que s'utilitzen per a
petites o mitjanes produccions.
Els tancs de quallat tancats tenen avantatges respecte a els oberts. Principalment pel
fet que poden acoblar a sistema CIP de neteja de manera senzilla, el que permet
disminuir la durada del rentat, economitzar energia i productes de neteja. A més amb
la tapa s'eviten possibles contaminacions de la quallada durant l'elaboració i es redueix
la pèrdua de calor, mantenint una temperatura constant al llarg de tot el quallat.
Solució adoptada: S’instal·laran dos tancs formatgers tancats d’una capacitat
màxima de 8.000 litres de llet. S’ha escollit aquest tipus d’equips ja que són més
eficients energèticament que els tancs oberts. I també són millors en els aspectes de
neteja i de seguretat alimentària. Aquest tancs estaran instal·lats a dos metres sobre el
nivell del terra per tal de facilitar el transport de la quallada fins el següent equip.
Estan construïts amb acer inoxidable AISI 304. Tenen una forma bicircular que permet
evitar els angles morts. Tenen una doble camisa pel escalfament lateral i pel fons per
on hi circula vapor, aigua calenta o aigua freda.
Realitza l’operació de barreja de la llet amb els coagulants enzimàtics i els ferments
làctics a partir d’un sistema d’agitació. També fa el tallat de la quallada amb les lires i
té un sistema per extraure les primeres porcions de sèrum.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
3.100 x 2.100 x 3..400 mm
Capacitat màxima
8.000 L
Potència
2,2 kW

1.11. Emmotlladora/dosificadora/pre-premsadora
La quallada serà transportada per gravetat dels tancs fins aquest equip que realitzarà
les següents operacions: pre-premsat, dosificat i emmotllat.
Aquesta màquina proporciona un sistema continu de drenatge de sèrum, emmotllat i
dosificació dels formatges. La columna de quallada és seccionada per una doble
gavineta(superior i inferior) per minimitzar la pèrdua de producte.
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Pot realitzar diferents pesos i formes de formatges. Té una cinta transportadora
d’entrada i sortida dels motlles. Té connexions per la neteja integral mitjançant CIP.
Completament automatitzada i programable mitjançant un panell tàctil.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
2.050 x 2.500 x 2.900 mm
Capacitat màxima
8.000 L
Potència
5 kW

1.12. Premsa
És una premsa vertical que a partir del panell de control pots triar la pressió i la durada
del premsat per realitzar el producte al teu gust. Disposa d’un sistema d’alimentació,
descàrrega i neteja semi-automàtic. Està accionada a partir de pistons neumàtics.
Equip fabricat amb acer inoxidable AISI 316.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
8 x 2.1 x 2.3 m
Capacitat màxima
2.100 formatges
Potència
9 kW

1.13. Desemmotlladora
Alternatives: Automàtic o manual.
Es realitzarà un desemmotllat automàtic ja que si es realitzes manualment alentiria tot
el procés. La inversió inicial serà més elevada però es necessitarà menys mà d’obra i
en poc temps s’amortitzarà el cost de l’equip
El desemmotllats dels formatges es fa a partir del buit amb unes ventoses que treuen
el formatge del motlle, aquest equip serveix per els dos formats de motlles utilitzats per
l’elaboració dels dos productes.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304) i plàstics alimentaris
Dimensions
3.800 x 1.700 x 1.800 mm
Capacitat màxima
800-1.600 formatges / hora
Potència
8 kW
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1.14. Equip d’immersió a la salmorra
Màquina confeccionada íntegrament en acer inoxidable AISI 316. Els formatges
procedents del desemmotllament, van lliscant a l'interior de les 4 gàbies que tenen una
dimensió 1.5x1.5 metres per 1 metre d’altura.
Un cop la cistella estigui plena aquesta descendirà a la
salmorra, el producte estarà submergit a la salmorra el
temps necessari per una correcta penetració de la sal, un
cop finalitzat aquest temps les cistelles pujaran
automàticament per evitar que els formatges tinguin un
excés de sal.
Un cop les cistelles estiguin fora de la salmorra es trauran
els formatges i es posaran amb caixes de plàstic i es
portaran a la cambra d’oreig.

Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 316)
Dimensions
1.500 x 1.500 x 1.000 mm
Potència
4,5 kW

1.15. Cambra d’oreig
Sala frigorífica on es controlarà la temperatura, la humitat relativa, la renovació de
l’aire i la velocitat de l’aire. En aquesta sala els formatges estaran depositats en caixes
de plàstic perquè s’acabin d’escórrer de la salmorra. L’equip de fred serà centralitzat i
subministrarà el fluid refrigerant (aigua glicolada) fins a l’intercanviador (refredador per
aire forçat) que estarà situat a la part superior de la cambra d’oreig.
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1.16. Cambra de maduració
Molt semblant a la sala d’oreig però en aquest cas els formatges estaran dipositats
amb prestatges fixes. Les dimensions dels prestatges i de la cambra està indicat a
l’annex de distribució en planta.
Els formatges s’aniran voltejant un cop cada dues setmanes de forma manual perquè
hi hagi una maduració correcta per totes les cares del producte.
Un aspecte important és que l’aire dels ventiladors no toqui directament als formatges i
que les condicions ambientals siguin iguals a tota la cambra. Per tant estaran situats a
la part superior de la cambra i a la sortida del ventilador del refredador s’instal·larà una
lona perforada que distribuirà l’aire per tota la cambra.

1.17. Equip de neteja superficial
Màquina automàtica dissenyada per a una neteja uniforme i en sec de tot tipus de
floridures i espores dels formatges, mitjançant el gir de raspalls longitudinals i
transversals, situats a l'interior d'una cabina autoportant amb dos canals d’entrada.
Construïda amb acer inoxidable AISI 304 i plàstics alimentaris necessaris per al seu
correcte funcionament. L'alimentació i recollida dels formatges es podrà realitzar de
forma automàtica. La capacitat horària és entre 900 i 1.500 peces. També té un
sistema d’aspiració de la pols.

Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
1.600 x 1.500 x 2.000 mm
Capacitat màxima
900-1.500 formatges / hora
Potència
9 kW
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1.18. Etiquetadora
Màquina automàtica encarregada de col·locar l'etiqueta sobre el formatge. Aquesta
màquina genera el marcatge de lot, data de caducitat i tot
tipus d'impressió.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
2.200 x 900 x 1.700 mm
Capacitat màxima
900-1.500 formatges / hora
Potència
7 kW

1.19. Càmera de conservació
Consistirà d’una càmera frigorífica que es refredarà a partir d’un intercanviador de
calor per on hi circularà aigua glicolada.
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2. Equips auxiliars
2.1.

Rentadora de motlles i caixes de plàstic

Aquest equip s’utilitzarà per netejar els motlles i caixes de plàstic un cop utilitzats.
Aquest equip consisteix en un túnel de rentat on hi ha tot un seguit de broc
polvoritzador per tal de netejar els motlles i caixes de plàstic. Esta construïda amb
acer inoxidables AISI 304 i plàstic alimentari.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304) i plàstic alimentari
Dimensions
8.700 x 1.600 x 2.200 mm
Capacitat
800-1.300 motlles / hora
Potència
6 kW

2.2.

Bomba centrífuga

Aquestes bombes s’utilitzaran per transporta la llet, sèrum, la nata i la salmorra dins
de l’industria. Esta fabricada amb acer inoxidable AISI 316L. I ofereix un caudal de 1030 m3/ hora i una altura diferencial màxima de 40 metres. S’instal·laran 3 bombes a
tota la formatgeria per tal de poder realitzar tots els transports.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 316L)
Dimensions
305 x 290x 415 mm
Caudal
10-30 m3/ hora
Potència
1,1 kW

2.3.

Detector de metalls

Equip es s’instal·larà al final de la línia d’etiquetat i comprovarà que no hi hagi
elements metàl·lics en els formatges.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 316L)
Dimensions
305 x 290x 415 mm
Capacitat
900-1.400 formatges /hora
Potència
1,6 kW
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2.4.

Dipòsit d’emmagatzematge de sèrum

Aquest dipòsit serà de forma cilíndrica i estarà construït d’acer inoxidable. El volum
màxim del dipòsit es de 50.000 litres. Les dimensions són les següents 3,5 metres de
diàmetre i 5,5 metres d’altura.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
Ø=3.500 mm; H= 5.500 mm
Volum
50.000 L

2.5.

Dipòsit d’emmagatzematge de la nata sobrant

Aquest dipòsit serà de forma cilíndrica i estarà construït d’acer inoxidable. El volum
màxim del dipòsit es de 5.000 litres. Les dimensions són les següents 1,85 metres de
diàmetre i 3,673 metres d’altura.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
Ø=1.850 mm; H= 3.673 mm
Volum
5.000 L

2.6.

Dipòsit d’emmagatzematge i preparació de salmorra

Aquest dipòsit serà de forma cilíndrica i estarà construït d’acer inoxidable. El volum
màxim del dipòsit es de 10.000 litres. Les dimensions són les següents 2,2 metres de
diàmetre i 4.3 metres d’altura.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
Ø=2.200 mm; H= 4.300 mm
Volum
10.000 L

2.7.

Dipòsit d’emmagatzematge de salmorra ja utilitzada

Aquest dipòsit serà de forma cilíndrica i estarà construït d’acer inoxidable. El volum
màxim del dipòsit es de 50.000 litres. Les dimensions són les següents 3,5 metres de
diàmetre i 5,5 metres d’altura.
Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304)
Dimensions
Ø=3.500 mm; H= 5.500 mm
Volum
50.000 L
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2.8.

Equip CIP

El concepte de neteja d'una instal·lació sense desmuntar cap equip ni canonada es
resumeix com a neteja CIP "Cleaning In Place", que es pot traduir per "Neteja In Situ".
La neteja es porta a terme mitjançant la circulació d'aigua i dissolucions de productes
químics calents a través de l'equip o canonades que treballen en contacte amb els
productes.
La seva acció física, química i bacteriològica elimina la brutícia i els microorganismes
de les superfícies.
El procés de neteja comprèn tres estadis:
a) Neteja i eliminació de brutícia.
b) Desinfecció, reducció del nombre de bacteris en els dipòsits i superfícies
polides.
c) Esterilització i eliminació de tots els bacteris.
Per realitzar aquest tipus de neteja s’utilitzarà un equip de neteja CIP compacte que es
format per uns dipòsits on hi ha un serpentí per on hi circularà vapor d’aigua amb la
finalitat d’escalfar les dissolucions de productes químics. També consta d’un conjunt
de bombes dosificades i de bombes d’impulsió per tal de bombejar els productes de
neteja i aigua per els diferents equips, dipòsits i canonades.

Especificacions tècniques
Materials
Acer inoxidable (AISI 304 i 3116)
Dimensions
4.000 x 2.200 x 2.100 mm
Potència
5 kW
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3. Diagrama de flux d'enginyeria
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1. Introducció
El control de qualitat permet gestionar el procés de producció de les indústries. Els
anàlisis de control de qualitat busquen garantir que els mètodes de fabricació d'un
producte són els adequats, perquè aquest arribi al consumidor en condicions òptimes,
satisfent d'aquesta manera les seves expectatives.
Des del punt de vista del consumidor, el producte no ha de contenir cap substància
nociva per a la seva salut i ha de complir la legislació vigent (explicada a l’annex
d’estudi del producte). També té d’acontentar les seves expectatives (aspecte, gust,
olor...)
Així doncs a la indústria hi haurà un encarregat del control de qualitat. La seva funció
serà la d'identificar les àrees problemàtiques i dirigir els esforços i recursos de manera
convenient per aconseguir que els productes elaborats compleixin les expectatives de
qualitat de l'empresa i del consumidor.
Per tal de poder garantir aquesta qualitat hi haurà un treballador de l’empresa que
estarà format per realitzar totes les tasques de control de qualitat amb l’ajuda dels
equips analítics situats al laboratori.

2. Control de qualitat de les matèries primes
Per poder garantir la qualitat del producte serà molt important que les matèries
primeres compleixin amb els requisits de qualitat fixats per l’empresa tot complint la
legislació. Per tant el personal encarregat del control de qualitat s'encarregarà de la
recollida de mostres per a realitzar una ràpida anàlisi que asseguri que les
característiques de les matèries primeres són les adequades.
L'estat de les matèries primeres en que es troben en el vehicle de transport és
important perquè el deteriorament o la contaminació poden haver-se produït durant el
transport. A vegades no serà possible fer totes les proves necessàries abans que el
material sigui acceptat per la qual cosa és normal una acceptació provisional.
La mostra agafada en el camió cisterna ha de ser prou gran per fer totes les proves i
s'ha de conservar en un recipient net i hermètic. Aquesta mostra ha de ser etiquetada i
conservada al laboratori durant tot el temps que romangui la resta de la mercaderia al
magatzem. S'aconsegueix així una referència per si apareguessin incidències
imprevistes durant l’elaboració del formatge.
L'encarregat del magatzem és el responsable de les matèries primeres i dels altres
subministraments, abans que siguin necessaris per la producció del producte. El
personal del control de qualitat ha de comprovar les condicions d'emmagatzematge
periòdicament (la temperatura, la humitat, la presència d’insectes i la neteja).
També s’ha d’assegurar un correcte etiquetatge que serà molt important per la
traçabilitat de les matèries primeres i dels formatges elaborats. Tots els estocs han de
ser comprovats i analitzats tan aviat com sigui possible, després de la seva entrega i
de nou, mentre romanguin al magatzem. S'ha d'establir algun sistema per assegurar
que el encarregat del magatzem no lliuri mercaderies per a la producció fins que
tinguin el vistiplau del control de qualitat.
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En casos de dubte sobre la qualitat del material haurà de ser advertit immediatament
al comprador. Pot ser que sigui necessari rebutjar materials o no. Totes les
comprovacions i incidències sobre control de qualitat han de registrar-se en un llibre de
manera que es puguin consultar amb facilitat.

2.1.

Control de qualitat de la llet crua de cabra

La majoria dels defectes del producte final observats en formatgeria estan relacionats
amb deficiències de la llet utilitzada en l'elaboració. Per tant és molt important que la
llet de cabra que entri a la formatgeria sigui de bona qualitat
La llet de cabra ha de complir la legislació referent al R. D. 752/2011, del 27 de maig,
en què s'indiquen la normativa bàsica de control de la llet de cabra que s’utilitzarà per
elaborar el formatge
Responsable del control de qualitat:
-

-

El responsable de la realització dels controls establerts i de la presa de mostres
serà el tècnic de qualitat de la formatgeria.
El tècnic principal de qualitat del centre lacti, els secundaris i qualsevol operari
en qui es delegui alguna de les tasques d'aquest article, han d'haver rebut una
formació adequada en la matèria, i aquesta ha de ser contrastable.
La formació s'ha d'actualitzar cada quatre anys.

Controls obligatoris previs a la descàrrega de la cisterna:
-

-

Inspecció visual sobre el contingut de la cisterna per a la comprovació del color,
olor, aparença de la llet crua i contaminació macroscòpica.
Control de la temperatura de la cisterna.
Determinació de l’acidesa de la llet o estabilitat alcohòlica.
Realització de la prova de residus d’antibiòtics.
Control de les condicions de neteja de la cisterna. Es comprovarà que la
cisterna s'ha rentat en la instal·lació de rentat del centre làctic o en una altra
instal·lació. Per a això s'ha de revisar el full de registre de rentats.
Control de les condicions de transport fins al centre lacti de les mostres de llet
crua agafades a l'explotació. S'ha de comprovar que les mostres de llet crua
procedents de l'explotació estan conservades en les següents condicions:
 La temperatura de conservació ha d’estar entre 0 i 4 ºC si no s’han
afegit conservants i no han passat més de 24 hores.
 La temperatura de conservació ha d’estar entre 0 i 8 ºC en el cas que
s’afegeixin conservants.
 El transportista ha de tenir el dispositiu necessari que asseguri el
manteniment de les mostres en perfectes condicions de manera que
s'eviti l’exposició a olors contaminants i a la llum directa del sol durant el
transport i l’emmagatzematge. Si els recipients de les mostres són
transparents, s'emmagatzemaran en un lloc fosc.
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Un cop realitzats tots aquests controls només es descarregaran les cisternes que la llet
crua de cabra tingui les següents característiques:
-

-

Olor, color, aparença normals i sense presència de contaminació
macroscòpica.
Temperatura superior a 0 ºC i igual o inferior a 10 ºC.
Cisterna de transport amb bones condicions de neteja, mitjançant la
comprovació del full de registre de rentats
Quan les proves d'acidesa o estabilitat, resulti amb una acidesa inferior a 25
ºDornic o estable a l'alcohol, prova aquesta realitzada barrejant a parts iguals
llet i alcohol etílic de gradació mai inferior a 45 ºC.
Sense presència d’antibiòtics.

Quan per algun dels motius anteriors la llet crua no es pugui descarregar el tècnic de
qualitat ha de comunicar aquesta incidència.
Anàlisis de mostres realitzat per un laboratori extern:
-

El responsable de la qualitat de la formatgeria agafarà dos mostres de la
cisterna per tal d’enviar-les al laboratori extern.
El laboratori determinarà els següents paràmetres: punt crioscòpic, greix,
proteïna, extracte sec magre, cèl·lules somàtiques, colònies de gèrmens a 30
ºC i presencia de residus d’antibiòtics.

3. Control de qualitat del procés d’elaboració
El control durant l’elaboració de formatge té com a objectiu que el procés sigui
eficient, que hi hagi les menors pèrdues possibles de producte, el mínim possible de
residus i que es garanteixi la seguretat alimentària
A més durant el processat s'han de prendre les mesures oportunes per evitar que els
productes intermedis perdin qualitat convertint el producte final en inadequat per la
seva deficient qualitat organolèptica o microbiològica.
En control de processos és una funció dinàmica i per això els estàndards s'estableixen
principalment per experiència i, de tant en tant, poden necessitar una revisió per
exemple si s’introdueix un nou equip o canvien matèries primeres. A partir de les
activitats del control del procés es poden suggerir canvis en les tècniques de
elaboració amb l'objectiu d'optimitzar el procés i millorar el producte final.
En cadascuna de les etapes serà necessari controlar els diferents paràmetres de
control. D'aquesta manera es podran detectar desviacions en aquests paràmetres que,
per petites que siguin poden fer malbé la producció.
És desitjable establir punts de control del procés en fases primerenques de la
elaboració per poder realitzar les correccions oportunes amb rapidesa o rebutjar el
producte no apte optimitzant els temps de resposta.
També serà necessari portar un control dels pesatges i mesuraments de les matèries
primeres que es van a dosificar en l'elaboració dels formatges. Per a això, l'operari
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encarregat de la dosificació ha de portar un registre de pesos o volums afegits en cada
un dels lots.
Per al registre de tots aquests valors i condicions, s'utilitzaran fulls de control, en els
què cada operari encarregat apuntarà els diferents paràmetres de control en el
moment indicat. Aquests fulls de control seran analitzats per l’encarregat de qualitat
que realitzarà les decisions oportunes.

3.1.

Control de les matèries primeres

Per poder garantir que les matèries primeres emmagatzemades no perdin qualitat
durant aquesta etapa el responsable de qualitat etiquetarà correctament tots els
productes i per poder realitzar la traçabilitat de totes les matèries primeres. També
controlarà la temperatura d’alguns d’aquestes matèries primeres.

3.2.

Dosificació dels ingredients

Aquesta operació es de les més importants del control de processos. Possibles
errades poden produir tota classe de problemes durant tot el procés. Per regla
general, els sòlids es pesen i s’apunta en el full de control.
Els ingredients líquids varien de consistència i densitat; això fa que la mesurament
sigui més complicat. Per facilitar aquesta dosificació també es realitzarà per pes.

3.3.

Tanc de quallat

De la correcta formació de la quallada depèn l'èxit de la resta del procés. Per aquesta
raó és necessari controlar de manera exhaustiva els paràmetres essencials per a la
formació del coàgul entre els quals destaca la temperatura, el pH i el temps.
D’aquesta manera es mantindrà un registre continu de la temperatura i es realitzaran
els ajustos necessaris en cada etapa del quallat de manera que l'operació es realitzi
en les condicions òptimes. L'evolució del pH de la quallada ens proporcionarà
informació sobre el temps necessari de quallat. Un bon control d'aquest paràmetre
facilitarà una optimització de temps i recursos en aquesta etapa.
Cal destacar que el moment exacte de finalització del quallat no es pot decidir
mitjançant paràmetres físics mesurables sinó que serà l'experiència del mestre
formatger la que determinarà el moment òptim per començar el tall de la quallada.

3.4.

Tallat de la quallada

El tall de la quallada és una altra de les operacions importants en l’elaboració de
formatges. Un correcte tallat afavoreix l'obtenció d'un producte de qualitat, ja que
promou una correcta sinèresis i una adequada formació de la estructura. És el grau de
tall el que diferenciarà uns tipus de formatge d'altres i el que proporcionarà la
esponjositat en el producte final.
En aquesta fase es controlarà de manera especial el temps i la intensitat de tall, dos
paràmetres que influiran en la mida de gra obtingut. Aquesta grandària de gra és el
responsable de la textura final del formatge.
Es realitzarà un registre de la temperatura, ja que mantenint una agitació i una
temperatura adequada durant el tallat de la quallada facilitarà la sortida de sèrum.
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3.5.

Emmotllat de la quallada

Per tal d’assegurar que els formatges tinguin el pes adequat quan es calibri l’equip es
pesaran els primers formatges per assegurar que el producte tingui el pes fixat. Un cop
calibrat l’equip l’operari pesarà alguns dels formatge aleatòriament per comprovar que
l’operació es realitza correctament.

3.6.

Premsat final

Durant aquesta operació es registrarà el temps i la pressió aplicada sobre els
formatges. Un cop acabat el premsat es descartaran els formatges defectuosos i es
valorarà que es realitza amb ells.

3.7.

Oreig i maduració

A les cambres d'oreig i maduració tenen lloc la major part dels canvis físics i
bioquímics que proporcionen al formatge seves qualitats organolèptiques
característiques.
Aquests canvis són deguts a les condicions ambientals regulades en les cambres. Per
això serà necessari un rigorós control i ajust de les condicions de temperatura i humitat
relativa en cadascuna de les sales. El control d'aquests paràmetres s'ha de fer en
diversos punts de la cambra per assegurar que el tractament d'oreig i maduració és
homogeni en tots els punts del local.
També serà convenient realitzar un registre d'entrades i sortides, per tal d’assegurar
que tots els formatges estiguin el temps fixat a l’annex de tecnologia.

3.8.

Emmagatzematge del producte acabat

Durant l’emmagatzematge del producte es busca que el formatges tinguin les mínimes
alteracions possibles amb l’objectiu que arribin al consumidor en un estat òptim de
conservació.
Per tant es realitzarà un registre de la temperatura i la humitat relativa en que es troba
la càmera de maduració.

4. Control de qualitat dels productes acabats
Un cop finalitzada l'elaboració dels formatges l’encarregat del control de qualitat s'ha
d'assegurar que els productes expedits no suposen un risc per a la salut dels
consumidors. A més s'haurà de constatar que el producte final compleix amb les
expectatives pel que fa a qualitat.
Per realitzar el control de qualitat del producte final serà necessari un control de les
característiques microbiològiques, fisico-químiques i organolèptiques del producte.

4.1.

Anàlisi microbiològic

Un cop els productes estiguin acabats s’agafarà un formatge de cada lot per realitzar
el anàlisis microbiològic, i poder confirmar que el producte té unes condicions
higièniques adequades, per tant no representa cap perill per la salut dels consumidors.
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A la següent taula es recullen els paràmetres microbiològics que els formatges no han
de superar per poder complir les exigències sanitàries:
Bacteris
Listeria monocytogenes
Salmonella spp.
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Coliformes

4.2.

Valors permesos
Absència en 1 g
Absència en 25 g
1.000 ufc/g
1.000 ufc/g
100.000 ufc/g

Anàlisis fisico-quimics

Per a que els productes tinguin les característiques definides a l’annex de l’estudi del
producte, caldrà controlar les característiques físico-químiques d’alguns dels formatges
elaborats. Els paràmetres controlaran al laboratori són les següents:
-

Contingut de greix
Extracte Sec Total
Contingut de proteïnes
pH
Temperatura
Contingut d'humitat

4.3.

Anàlisis organolèptics

Per últim es realitzarà un anàlisis sensorial a càrrec del mestre formatger que serà
l’encarregat de valorar les característiques del producte que es perceben per els
sentits de l’olfacte, la vista, el gust, el tacte.

5. Equips necessaris
En aquest apartat s'inclouen tots els equips que són necessaris per dur a terme un
correcte control de qualitat de les matèries primeres i dels productes finals obtinguts.
El laboratori estarà dotat de material auxiliar bàsic a més dels equips que es detallen a
continuació:
-

Mesurador de pH, conductivitat i temperatura
Bany de 25 L amb regulació termostàtica de temperatura
Placa calefactora
Balança analítica
Balança granatària
Encenedor de gas de seguretat
Incubadora
Comptador de colònies
Microscopi
Campana extractora
Acidímetre
Dessecador
Densímetre
7

-

Altres estris: matrassos, embuts, buretes, pipetes, provetes, vasos de
precipitats, tubs d'assaigs, plaques Petri, gresols, reactius, comptagotes, etc.
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1. Introducció
L'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (L'APPCC) és un sistema de gestió de
perills, efectiu i racional, que en el camp de la seguretat alimentària té com a objectiu
que els aliments siguin innocus mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles perills que
poden aparèixer en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització.
El Sistema d’APPCC té fonaments científics i és sistemàtic en el seu
desenvolupament. Permet avaluar els perills significatius per a la salut i establir
sistemes de control que tenen com a objectiu la prevenció, en lloc dels controls basats
en l’anàlisi del producte final, com s’ha fet tradicionalment.
El caràcter preventiu del Sistema d’APPCC permet que, si apareix un resultat que
indiqui que el control s’ha perdut i, per tant, que els aliments produïts poden no ser
segurs, es puguin prendre les mesures adequades a temps, de manera que
s’assegura que productes perillosos no arribin al consumidor.
El desenvolupament del Sistema d’APPCC en la producció i la comercialització
d’aliments es veu afavorit i simplificat amb la instauració d’uns prerequisits, que són
una sèrie de condicions de treball que permeten controlar els perills generals que
afecten el conjunt del procés. Aquests prerequisits proporcionen una sòlida base
higiènica i permeten que el Sistema d’APPCC es centri en aquells perills que són
específics del producte o del procés. Els prerequisits són:
-

Pla d’homologació de proveïdors (PHP)
Pla de control de l'aigua (PCA)
Pla de neteja i desinfecció (PLD)
Pla de control de plagues (PCP)
Pla de manteniment d'instal·lacions i equipaments (PM)
Pla de formació de manipuladors (PFM)
Establiment de la guia de bones pràctiques de manipulació (BPM)
Pla de traçabilitat (PT)

Tot seguit es definiran els conceptes fonamentals per una correcte aplicació del
sistema:
-

Perill: agent biològic, químic o físic que pot causar que un determinat aliment
no sigui segur per al consum humà.
Risc: Probabilitat que succeeixi un determinat perill.
Gravetat: Magnitud del risc o perill.
Mesures preventives: Factors físics, químics o altres que poden utilitzar-se per
controlar un perill conegut per a la salut.
Punt Crític de Control (PCC): Un punt, pas o procediment on es pot aplicar un
control per prevenir, eliminar o reduir a nivells acceptables el perill.
Punt de Control (PC): punt de control on es necessita una comprovació més
aleatòria.
Límits crítics: Criteris o límits especificats de característiques de naturalesa
física, química o biològica. Indiquen si una operació està sota control en un
determinat PCC.
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-

-

Comprovació, vigilància o monitoratge: És esbrinar que un procediment de
processament o manipulació en cada PCC es porta a terme correctament i es
troba sota control.
Auditoria: Examen sistemàtic i independent dut a terme per tal de determinar si
les activitats i resultats obtinguts compleixen amb els procediments adequats.

Perquè l'aplicació del sistema APPCC doni bons resultats cal que tant la direcció
com el personal es comprometin i participin plenament. La aplicació d'APPCC és
compatible amb l'aplicació de sistemes de control de la qualitat, com la sèrie 9000
de la ISO, i és el mètode més utilitzat per controlar la innocuïtat dels aliments.
Aquest annex té com a fi la descripció del disseny d'un sistema basat en els
principis APPCC a la indústria elaboradora de formatge. La seva aplicació va des
del moment en què la llet és rebuda a l'establiment fins a la distribució del producte
acabat.

2. Estudi del sistema APPCC
2.1.

Implantació del sistema

Per poder aplicar de forma correcta el sistema d’APPCC es tenen de seguir una
seqüència lògica de passos per tal d’assegurar que es compleixin els principis
explicats més endavant. Tot seguit es descriuran aquestes tasques:
1) Constitució d’un equip d’APPCC
Per tal de poder conèixer plenament tot el sistema del producte i poder identificar tots
els perills i punts crítics de control, és molt important que sigui un equip
multidisciplinari. Per tant l’equip estarà format:
-

El responsable de qualitat que coneixerà totes les operacions per elaborà el
formatge de cabra.
També intervindran les operaris ja que seran els que podran observar si el
sistema funciona correctament o no.
Es podran incorporar de forma temporal assessors externs que poden ajudar al
responsable en millorar el sistema.

El responsable rebrà formacions per anar millorant el sistema i estarà al corrent de les
modificacions de les normatives.
2) Descripció del producte
S’elaborarà formatge semicurat i curat de llet pasteuritzada de cabra que es
presentarà amb dos formats: el petit amb un pes de 0,5 kg i el gran amb un pes 1,5 kg.
Els ingredients dels formatges seran els següents: llet pasteuritzada de cabra, quall
líquid d’origen animal, ferments làctics mesòfils, clorur sòdic i clorur càlcic. El formatge
s’etiquetarà a la part superior i es distribuirà amb caixes de cartró (embalatge).
El producte serà distribuït per una empresa externa a temperatura de refrigeració i
també es podrà comprar a la botiga situada a la industria.
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A les següents taules s’observen més característiques dels formatges elaborats:
Nom del producte
Origen de la llet
Tractament de la llet
Tipus de formatge segons humitat
Tipus de coagulació
Pes
Maduració
Contingut de greix sobre extracte sec
Dimensions (ø=diàmetre h=altura)

Nom del producte
Origen de la llet
Tractament de la llet
Tipus de formatge segons humitat
Tipus de coagulació
Pes
Maduració
Contingut de greix sobre extracte sec
Dimensions (ø=diàmetre h=altura)

Formatge semi-curat
Llet de cabra
Pasteuritzada
Semi-tou (50%)
Enzimàtica
500 g / 1.500 g
22 / 40 dies
Greixos (45%)
ø=9,5 cm i h= 5 cm / ø=20 cm, i h= 10 cm

Formatge curat
Llet de cabra
Pasteuritzada
Semi-dur (40%)
Enzimàtica
500 g / 1.500 g
60 / 110 dies
Greixos (47%)
ø=9,5 cm i h= 5 cm / ø=20 cm, i h= 10 cm

3) Determinar la utilització del producte
La distribució i la venda es realitzarà a temperatura de refrigeració. En ser formatges
madurats a l’etiqueta apareixerà una data consum preferent que serà de dos mesos a
partir que s’etiqueta el formatge.
Els producte estarà destinat a tot tipus de consumidors exceptuant a les persones
intolerants a la lactosa. Es pot consumir sense prèvia cocció, però també es pot
escalfar. Es recomanable treure els formatges de la nevera una estona abans de ser
consumits i després guardar-los al refrigerador.
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4) Diagrama de flux del procés
En aquest apartat s’ha elaborat el diagrama de flux dels formatge de llet de cabra
pasteuritzada semicurat i curat. El diagrama de flux complert amb tots els paràmetres
de control es troba a l’annex de tecnologia del producte.
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5) Verificació “in situ” del diagrama de flux
Un cop completat el diagrama de flux, els membres de l'equip hauran de visitar el futur
sistema de producció per tal de comparar la informació recollida en el diagrama de flux
i amb la situació real. Per poder comprovar si el disseny del procés productiu s’adapta
al disseny teòric elaborat en aquest projecte.
2.2.

Principis del sistema APPCC

1) Realitzar anàlisis de perills
Per assegurar l'èxit d'un pla d'APPCC és fonamental identificar i analitzar els perills de
manera satisfactòria. S'han de tenir en compte tots perills efectius o potencials que
puguin donar-se en cada un dels ingredients i en cadascuna de les fases del sistema
del producte. En els programes d'APPCC, els perills per a la innocuïtat dels aliments
s'han classificat en els tres tipus següents:
-

Biològics: sol tractar-se de bacteris patògens transmesos pels aliments,
com Salmonella, Listeria i Escherichia coli, així com virus, algues,
paràsits i fongs.

-

Químics: hi ha tres tipus principals de toxines químiques que poden
trobar-se en els aliments: les substàncies químiques d'origen natural,
com els cianurs en alguns cultius d'arrels i els compostos al·lèrgens en
el cacauet; les toxines produïdes per microorganismes, com les
micotoxines i toxines de algues; i les substàncies químiques afegides
per l'home a un producte per combatre un determinat problema, com els
fungicides o insecticides.

-

Físics: contaminants, com trossos de vidre, fragments metàl·lics,
insectes o pedres.

2) Identificar els Punts de Control Crítics (PCCs)
La finalitat d'aquest principi del sistema APPCC és concretar el punt del procediment
del procés en el qual es pot exercir un control i prevenir un perill o risc relacionat amb
la innocuïtat de l'aliment, eliminant-lo o reduint-lo a nivells acceptables.
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Per poder identificar els punts de control s’utilitzarà aquest arbre de preguntes:

3) Establir els límits crítics
S’hauran d'especificar i validar límits crítics per a cada PCC. Entre els criteris aplicats
acostumen a ser els mesuraments de temperatura, temps, contingut de humitat, pH,
activitat d'aigua i paràmetres sensorials com l'aspecte, entre d’altres. Tots els límits
crítics s'han de documentar en el full de control del pla d'APPCC.
4) Establir i aplicar el procediment de vigilància en els PCCs
La vigilància és el mecanisme utilitzat per confirmar que es compleixen els límits crítics
en cada PCC. El mètode de vigilància triat ha de ser sensible i produir resultats amb
rapidesa, de manera que els operaris puguin detectar qualsevol pèrdua de control de
l’operació. Això és imprescindible per poder actuar com més ràpid possible amb una
mesura correctiva, de manera que es redueixi al mínim la pèrdua de producte.
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La vigilància pot realitzar-se mitjançant observacions o amb un pla de mostreig basat
en principis estadístics. La vigilància mitjançant observacions és simple però
proporciona resultats ràpids i permet, per tant, actuar amb rapidesa. Els mesuraments
més freqüents són el temps, la temperatura i el contingut d'humitat.
5) Establir mesures correctores
Si la vigilància determina que no es compleixen els límits, tot demostrant que el procés
està fora de control, s'han d'adoptar mesures correctores. Aquestes mesures hauran
de tenir en compte la situació més desfavorable possible, però també hauran basar-se
en l'avaluació dels perills, els riscos, la gravetat, així com en l'ús final del producte. Els
operaris encarregats de vigilar els PCC hauran de conèixer les mesures correctores i
saber aplicar-les.
Les mesures correctores han d'assegurar que el PCC torni a estar sota control i
hauran de contemplar l'eliminació adequada de les matèries primeres o productes
afectats. Sempre que sigui possible s'ha d'incloure un sistema d'alarma que s'activarà
quan la vigilància indiqui que s'està arribant al límit crític, per tal d’actuar abans
d’arribar-hi i minimitzar les pèrdues
6) Establir els procediments de verificació del sistema
Un cop elaborat el pla d'APPCC i validats tots els PCC, s’haurà de verificar el pla
íntegrament de forma periòdica. Aquesta tasca la realitzarà la persona encarregada de
la qualitat i seguretat del producte. Es podrà així determinar la idoneïtat dels PCC i les
mesures de control i verificar l'amplitud i eficàcia de la vigilància.
Per confirmar que el sistema està sota control i que el producte compleix les
especificacions dels clients, es poden utilitzar proves microbiològiques, químiques o
d'ambdós tipus. També es realitzaran auditories internes amb l’objectiu de mantenir
actualitzat el pla d'APPCC. El sistema podrà verificar-se de les següents formes:
-

Prenent mostres per analitzar-les mitjançant un mètode diferent de l'utilitzat
en la vigilància.

-

Interrogant al personal, especialment als encarregats de vigilar els PCC.

-

Observant les operacions en els PCC.

-

Encarregant una auditoria oficial a una persona independent.

7) Establir els procediments efectius de recollida d’informació
Objectius de la recollida d’informació són els següents:
-

Assegurar que estan tots els registres i es corresponen a la realitat.

-

Confirmar que els valors de vigilància dels PCC es troben entre els límits
crítics.

-

Verificar que s'han pres les mesures correctives adequades.
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-

Comprovar que les activitats de verificació es realitzen d'acord amb els
procediments escrits.

Els registres i documentació s'han de conservar el temps suficient per a permetre les
auditories de l'autoritat competent.

2.3.

Mesures preventives (prerequisits)

1) Pla d’homologació de proveïdors (PHP)
Es busca garantir que les matèries primeres i els altres materials recepcionats per
la industria formatgera compleixin els requisits fixats per l’empresa, amb l’objectiu
d’evitar que les matèries primeres siguin una font de contaminació.
2) Pla de control de l'aigua (PCA)
S'hauran de realitzar controls periòdics a l'aigua potable utilitzada en la indústria a
fi de verificar que s'ajusta als paràmetres sanitaris exigits per la legislació.
3) Pla de neteja i desinfecció (PND)
Ha de constar per escrit i ha de recollir els procediments de neteja, productes
utilitzats i el personal que ho realitzarà. Caldrà comprovar la seva eficàcia
periòdicament i que resulta innocu per als aliments tractats a la planta.
4) Pla de control de plagues (PCP)
Consisteix en establir mesures de control i eliminació de rosegadors i insectes que
poden actuar de vectors de microorganismes patògens. S'han d'establir per escrit
els procediments d'actuació, la periodicitat i el responsable.
5) Pla de manteniment d'instal·lacions i equipaments (PM)
Els locals i instal·lacions han de tenir un disseny higiènic, el flux de aliments ha de
ser sempre cap endavant. Els materials de construcció dels locals i equips han de
ser no tòxics i mantenir-se en bon estat. També s’han de realitzar revisions
periòdiques de l’estat de les instal·lacions i els equips
6) Pla de formació de manipuladors (PFM)
Els manipuladors d'aliments a la indústria rebran formació respecte a higiene i
bones pràctiques de manipulació. S'habilitarà un programa de formació amb els
continguts necessaris per fer conscients als manipuladors de la seva importància
en la seguretat alimentària. Establint una guia de bones pràctiques de manipulació.
7) Pla de traçabilitat (PT)
Controlar el producte al llarg de la seva vida útil per poder retirar-lo del mercat en
cas d'incidència.
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8) Pla de control de subproductes i residus (PCSR)
Evitar que els subproductes i residus suposin un risc de contaminació dels
aliments. La seva presència afavoreix aparició de plagues i microorganismes.

3. Aplicació del sistema APPCC
3.1.

Identificació dels punts crítics de control (PCC)
PCC1
1
PCC2

PCC3
PCC4

PCC5

PCC6

PCC7
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3.2.

Gestió dels punts de crítics de control

Un cop identificats els PCC en aquest apartat es fixaran els límits de control crítics, s’explicarà com es realitza la vigilància de cada PCC, les
mesures correctores adients i per últim quin registres es realitzaran:
PCC

Operació

Perills

Mesures
preventives

Límits de control
Vigilància
crítics
-Temperatura superior
a 0 ºC i igual o inferior
a 10 ºC.
-Condicions
higièniques adequades
durant el transport.

-Mesurar la temperatura
de la llet de cabra.
-Control del color, olor i
aparença de la llet.
-Comprovació del full de
registre de rentats del
camió cisterna

-Rebutjar la llet no
apte i buscar altres
proveïdors si es
repeteix
constantment.

-Si es detecta cossos
estranys a la llet serà
imprescindible repetir
l’operació de filtrat.

-Rebuig o repetició
del tractament.
-Restablir el
funcionament dels
paràmetres de control
de l’equip.

Recepció de la
llet

-Contaminació
microbiològica

- PHP
- PND
- PFM
- PT

2

Filtració

-Perills físics
(presència de
cossos
estranys)

- PFM
- PND
-PM

-Absència de cossos
estranys

-Controlar l’estat dels
filtres i netejar-los abans
d’utilitzar-lo.
- Neteja i manteniment
freqüent dels filtres.
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Bactofugació
(separació de
les espores que
estaran
sotmeses a un
tractament UHT
i posteriorment
es realitzarà la
pasteurització
de tot el volum
de la llet)

-Perill
microbiològic
(tractament
tèrmic
insuficient)

- PFM
- PM
- PT

-Etapa UHT:
temperatures superiors
a 135 ºC durant com a
mínim 5 segons
- Etapa pasteurització:
temperatura superior a
72 ºC durat com a
mínim 15 segons.

-Revisió de l’equip abans
d’utilitzar-lo.
-Control de temperatura i
temps.
-Control del programa de
neteja i manteniment.

1

Mesures
correctores

Registre
-Registres d’entrades
amb les respectives
temperatures i
observacions.
-Resultats d’anàlisis
microbiològics.
- Incidències generals
-Hi haurà un full de
control de les neteges
del filtre i del
manteniment que
l’operari haurà
d’indicar l’estat, el dia
i la hora

-Registre de
temperatura i temps.
-Registre
d’incidències
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PCC
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Operació

Recepció
matèries primes
i altres materials

Perills
- Perills
microbiològics
(patògens,
fongs)
- Perills físics
(partícules
alienes al
producte)
- Perills químics
(additius no
permesos)

Mesures
preventives

- PHP
- PT

Límits de control
Vigilància
crítics

- Especificacions
sanitàries de cada
producte.

- Perills químics
(degut a una
mala dosificació)
- Perills
microbiològics
(degut a una
mala dosificació)

- PFM
- PM
- PT

- Temperatura, temps i
pH.
- Manteniment i neteja
de l’equip

- Absència de cossos
metàl·lics.

5

Adició
d’ingredients

6

Coagulació de la
llet, tallat i
escaldat

- Contaminació
microbiològica

- PFM
- PND
- PT
- PM
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Detecció de
cossos
metàl·lics

-Perills físics
(presència
d’objectes
metàl·lics)

- PFM
- PM
- PT

- Dosis adequades de
tots els ingredients i
additius.

- Control d’entrada de
cada producte (data,
hora, incidències)
- Complies les
especificacions de
compra.
- Control de les
condicions de transport.
- Analítiques periòdiques.

- Control de la
dosificació.
- Calibratge periòdic de
les bàscules
- Control de la
temperatura, temps i pH
- Control del
manteniment i neteja de
l’equip.
- Comprovar diàriament
que l’equip funciona
correctament introduint
una petita peça de
metall.

Mesures
correctores

- Rebutjar les
matèries primeres.
- Buscar altres
proveïdors.

- Rebutjar un lot de
producte.
- Re-calibrar bàscules

- Rebutjar un lot de
producte.
- Restablir condicions
higièniques.

-Rebutjar producte

Registre

- Registre d’entrades.
- Resultats anàlisis
- Certificats de
compra.
- Incidències generals

- Registres de les
dosis (pes) aplicades
de cada ingredient i
additiu.
-Incidències.
- Registres de
temperatura, temps i
pH.
-Registres de neteja.
Incidències
- Registre
d’incidències.
- Registre de les
comprovacions
diàries
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1. Introducció
D’acord amb els annexes precedents d’estudis del de producte i matèries primeres, tot
seguit es pretén realitzar la distribució en planta de l’industria elaboradora de formatge
curat i semicurat de llet pasteuritzada de cabra amb una producció anual de 125.000
kg, amb la previsió de duplicar la producció al cap de 5 anys, per tant es realitzaran els
càlculs per una producció anual de 250 tones de formatge.
Aquesta distribució en planta es realitzarà a partir de la sistemàtica de la distribució en
planta (SLP), que és una forma organitzada d’enfocar els problemes d’implantació.
Una bona distribució en planta estarà basada en els següents principis:
1. Integració del conjunt: “La millor distribució és la que integra el personal, els
materials, la maquinària, les activitats i qualsevol factor, per tal d’aconseguir la
millor integració de totes les parts”.
2. Mínima distancia recorreguda: “En igualtat de condicions és sempre millor la
distribució que permet que el material recorri la distancia més curta entre
operacions”
3. Circulació o flux de materials: “ En igualtat de condicions és sempre millor la
distribució que ordeni les àrees de treball de manera que cada operació o
procés estigui en el mateix ordre o seqüencia en que s’elaboren els materials”:
4. Espai cúbic: L’economia s’obté utilitzant d’una manera efectiva tot l’espai
disponible, tant vertical com en horitzontal”.
5. Satisfacció i seguretat (confort): “En igualtat de condicions, serà sempre més
efectiva la distribució que faci el treball més satisfactori i segur per tots els
operaris, materials i equips”.
6. Flexibilitat: En igualtat de condicions, serà sempre més efectiva la distribució
que pugui ser ajustada o reordenada amb menys costos o inconvenients”.
Aquesta sistemàtica consta de les següents etapes:
1. Definició del problema: diagrama de recorregut senzill i la taula relacional
d’activitats.
2. Anàlisis: diagrama relacional d’activitats i diagrama relacional de superfícies.
3. Generació d’alternatives de distribució en planta.
4. Avaluació d’alternatives.
5. Definició de la distribució en planta seleccionada.
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2. Definició del problema
2.1.

Diagrama de recorregut senzill

3

4

Àrea
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2.2.

Identificació de les àrees:

1. Àrea de recepció situada a l’exterior de la nau.
2. Àrea de tractaments previs: desaireig i mesura de volum, higienització,
refredament, espera, escalfament, desnatat, bactofugació i pasteurització.
3. Àrea d’elaboració: addició de ferment, clorur càlcic i quall, coagulació,
escalfament i tallat de la quallada, emmotllat, premsat, desemmotllat,
emmagatzematge de sèrum.
4. Àrea de salat.
5. Àrea d’oreig.
6. Àrea de maduració.
7. Àrea d’envasat: neteja superficial, etiquetat, encaixat i paletitzat.
8. Àrea de d’expedició :moll de expedició i càmera de conservació del producte
acabat.
9. Laboratori
10. Oficines.
11. Sala de màquines: generació de calor i fred.
12. Àrea d’utensilis de neteja i eines (taller)
13. Vestidors, lavabos, menjador.
14. Magatzem de matèries primes a temperatura ambient: sal, quimosina...
15. Magatzem d’embalatges i envasos.
16. Botiga
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2.3.

Relació entre activitats i motius de proximitat

Grau de proximitat
Absolutament necessari
Especialment necessari
Important
Sense importància
No desitjable

Grau de proximitat
Recorregut mínim de
productes
Utilització de personal
comú
Control del producte

Higiene

Necessitat de fred
Necessitat de calor
Accessibilitat
Soroll

Codi
A
E
I
U
X

Motius
Proximitat d’una àrea amb una altre per a que el flux del
material recorri la mínima distància possible.
Un operari treballa tant amb una àrea com a una altre.

Codi
1

Fa referència el control que es realitzen durant el procés o
la inspecció de matèries primes que es realitza en la
recepció.
És un criteri molt important en la industria alimentària. Per
tal de garantir la seguretat alimentària es tindran de separar
les àrees netes de les brutes.
Les operacions realitzades necessiten un equip auxiliar que
generi un fluid frigorífic.
Les operacions realitzades necessiten un equip auxiliar que
generi aigua calenta o vapor d’aigua.
Fa referència en que àrea estigui ben comunicada i sigui de
fàcil accés.
Hi ha activitats que generen soroll, aquest soroll pot
molestar a altres àrees.

3

2

7

4

5
6
7
8

2.4.

Taula relacional d’activitats
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3. Anàlisis
3.1.

Diagrama relacional d’activitats

Grau de proximitat
Absolutament necessari
Especialment necessari
Important
No desitjable

Número de línies
4
3
2
Zig-zag
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3.2.

Càlcul de superfícies

En aquest apartat l’objectiu es calcular de forma aproximada les superfícies de cada
àrea de l’industria formatgera. S’utilitzaran diferents metodologies en funció de l’àrea
que es vol calcular:
A) Mètode de càlcul
Aquest mètode consisteix en calcular:
-

Superfície estàtica (Ss): definida per les dimensions de les màquines o
instal·lacions. En els equips que hi treballa un operari se li sumarà 0.6 metres
en el costat en que està ubicat l’operari ( marcat amb color verd a les taules
següents).
- Superfície de gravitació (Sg): definida en funció dels números de costats de
l’equip que són utilitzats (accessibles).
Sg= Ss x número de costats
- Superfície d’evolució (Se): necessària per desplaçament del personal i la
manutenció.
Se= Sg x K
K= coeficient que depèn de cada activitat (oscil·la entre 0.05 i
1.5, els equips que necessiten poc manteniment el coeficient
serà pròxim a 0.05 i al inrevés)
 La superfície total de l’àrea serà: STOTAL= Ss+ Sg+ Se

B) Mètode heurístic
Consisteix en calcular una superfície a partir de les dimensions dels equips que
s’utilitzaran, tenint en compte l’espai el seu voltant que han de tenir per ser
utilitzats de forma segura, còmoda i eficient.
C) Mètode per normes d’espai
Són valors mitjans estàndards d’activitats i àrees, que es troben disponibles en
certes publicacions o bibliografia del sector.
Els valors mínims relatius a activitats de servei de higiene persona estan establerts
per la legislació (Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
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3.2.1. Àrea de recepció
Aquesta àrea estarà situada a l’exterior de la nau i tindrà una superfície per a que hi puguin estacionar dos camions cisterna. S’ha calculat
aquest espai amb el mètode A explicat a la pagina anterior:
1. Àrea de recepció (exterior)
Camió
TOTAL

Activitat
Transport

Nº
2

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
10
3,2
32
1
32 0,05
1,6
131,2
131,2

3.2.2. Àrea de tractaments previs
L’àrea ja es troba a l’interior de la nau i es realitzaran totes les operacions prèvies de la coagulació de la llet. Calculat a partir el mètode A:
2. Àrea de tractaments previs
Filtre
Caudalímetre + desairejador
Tanc isoterm
Intercanviador de plaques
Centrífuga desnatadora
Equip normalització
Centrífuga bactofugadora
Esterilitzador UHT
Contenidor mòbil (pols i coaguls)
Bomba centrífuga
Equip de neteja CIP
TOTAL

Activitat
Higienització
Control
Espera
Escalfament i refredament
Desnatat
Normalització
Separació d'espores
Esterilització
Emmagatzematge
Transport
Neteja d'equips

Nº
2
1
5
3
1
1
1
1
1
2
1

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
0,2
0,2
0,78
0,08
2
0,16
1
0,16
0,4
0,88
0,59
1,27
0,5192
2 1,0384 0,3 0,31152 1,86912
2,05
2,05
4,3 3,300636
2 6,60127 0,05 0,330064 51,15985
1,5
0,8
1,2
1,2
2
2,4 0,3
0,72
12,96
1,9
1,2
1,4
2,28
2
4,56 0,3
1,368
8,208
1,2
0,9
1,4
1,08
2
2,16 0,3
0,648
3,888
1,8
1,2
1,5
2,16
2
4,32 0,3
1,296
7,776
1,8
1,8
1,5
3,24
2
6,48 0,3
1,944 11,664
1,2
1,8
1,2
2,16
1
2,16 0,05
0,108
4,428
0,605
0,29
0,415 0,17545
2 0,3509 0,05 0,017545 1,08779
4
2,2
2,1
8,8
2
17,6 0,5
8,8
35,2
102,4
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3.2.3. Àrea d’elaboració
L’espai estarà destinat a la coagulació de la llet, l’extracció del xerigot l’emmotllat, el premsat i el desemmotllat. Calculat a partir el mètode A:
3. Àrea d'elaboració
Tanc formatger
Emmotlladora
Premsadora
Desmotlladora
Rentadora per inmersió dels motlles
Contenidor mòbil pels motlles
Cinta transportadora
Bomba centrífuga
Carró de transport
Transpalet
Nevera
TOTAL

Activitat
Nº
Coagulació
Emmotllat
Premsat
Desmotllat
Rentat de motlles
Transport i emmagatzematge
Transport
Transport
Encaixat
Transport
Emmagatzematge

2
1
1
1
1
4
3
1
2
1
1

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
3,1
2,7
3,4
16,74
2
33,48 0,5
16,74
66,96
2,05
2,5
2,9
5,125
3 15,375 0,3 4,6125 25,1125
8
2,1
2,3
16,8
2
33,6 0,3
10,08
60,48
3,8
1,7
1,8
6,46
3
19,38 0,3
5,814 31,654
8,7
1,6
2,2
13,92
2
27,84 0,5
13,92
55,68
1,2
1,8
1,6
2,16
1
2,16 0,05
0,108 17,712
1,5
0,5
1,2
0,75
2
1,5 0,05
0,075
6,975
0,605
0,29
0,415 0,17545
2 0,3509 0,05 0,017545 0,543895
2
1,6
1,2
3,2
1
3,2 0,05
0,16
13,12
1,8
1
1,2
1,8
1
1,8 0,05
0,09
3,69
0,6
0,8
1,4
0,48
1
0,48 0,05
0,024
0,984
282,9

3.2.4. Àrea de salat
En aquesta zona es realitzarà el salat dels formatges.
4. Àrea de salat
Cuba de salat
Taula d'acer inox
Transpalet
Bomba centrífuga
Filtre de carbó actiu
Diposit agitat salmorra (10.000 L)
TOTAL

Activitat
Salat
Encaixat
Transport
Transport
Declorat
Salmorra

Nº

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
4
1,5
1,5
1
2,25
2
4,5 0,3
1,35
32,4
2
2
1,6
3,2
3
9,6 0,05
0,48
26,56
1
1,8
0,6
1,08
1
1,08 0,05
0,054
2,214
1
0,605
0,29
0,415 0,17545
2 0,3509 0,05 0,017545 0,543895
1
0,8
0,5
0,4
2
0,8 0,5
0,4
1,6
1 diàmetre
2
3,2
5,83
2
11,66 0,05
0,583 18,073
81,4
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3.2.5. Àrea de d’oreig
Per calcular la superfície d’aquesta àrea es realitzarà a partir del mètode heurístic. Les
caixes on es dipositaran els formatges. Aquestes caixes de plàstic perforades tenen
les següents dimensions:
-

Exteriors (llargada x amplada x altura): 600 x 400 x 240 mm.
Interiors (llargada x amplada x altura): 575 x 370 x 232 mm.

Com es determina a la taula 8 i 9 de l’annex de planificació de la producció seran
necessàries com a mínim 422 caixes, ja que s’hi dipositaran 3 o 15 formatges a
l’interior en funció de la mida, com s’observa a continuació:

Aquestes caixes es situaran damunt d’un palet de plàstic (llargada x amplada; 1.200 x
800 mm). I es dipositaran 7 caixes d’altura. Per tant per cada euro-palet de plàstic hi
hauran 24 caixes. Com s’indica a continuació:
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Per poder emmagatzemar totes les caixes necessàries s’instal·laran dues càmeres
frigorífiques de 35 m2 cadascuna (amplada x llargada x altura; 5 x 7 x 2,5 m). En cada
càmera hi cabran 20 palets (480 caixes), es construiran dues càmeres ja que al cap de
5 anys la producció es duplicarà. Aquestes càmeres tindran un passadís de 1,5 metres
al mig per tal de facilitar l’accés als palets que es tindran d’anar posant de manera
ordenada. Per garantir una correcta circulació de l’aire els palets no tocaran a les
parets de la càmera (separació de 15 cm), com es pot observar a continuació:
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3.2.6. Àrea de maduració
Per el càlcul d’aquesta àrea no s’ha utilitzat el mètode anteriorment explicat si no que
s’ha realitzat a partir del mètode B. S’utilitzaran estanteries que tenen una longitud de
1.2 m, una amplada de 0.6m i una altura total de 1.95m. Aquestes estanteries tenen 12
prestatges però realment aprofitables són 11. Cada pis té una altura de 15 cm sumat el
2,5 cm de cada prestatge.

1,95 m

1,2 m
A cada pis hi caben 10 formatges grans (20 cm de diàmetre) :

60 cm

120 cm
I de formatges petits (9.5 cm) que tenen una tercera part menys de pes, n’hi caben 44:

60 cm

120 cm
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Com es pot veure a la pagina anterior a cada estanteria hi cabran les següents
quantitats de formatges:
-

10 formatges de 1,5 kg x 11 pisos = 110 formatges de 1,5 kg.

-

44 formatges de 0,5 kg x 11 pisos = 484 formatges de 0,5 kg.

Per tant dimensionarem aquesta àrea amb el cas més desfavorable (quan hi ha més
formatges acumulats). Com es pot observar a la taula 6 de l’annex de planificació de la
producció, el volum màxim de formatges acumulats és el següent:
-

11.666 unitats de 0,5 kg de formatge semicurat.

-

4.374 unitats de 0,5 kg de formatge curat.

-

1.666 unitats de 1,5 kg de formatge semicurat.

-

1.400 unitats de 1,5 kg de formatge curat.

Per tant hi hauran 16.040 formatges de 0,5 kg i 3.066 formatges de 1,5 kg. Els
diferents tipus de formatge que elaborarà l’industria necessiten les mateixes
condicions ambientals, per tant dins de les càmeres hi hauran formatges semicurats i
curats, tant de format gran com del petit.
Un cop calculat el número de formatges de 0,5kg i 1,5kg que s’acumularan a les
càmeres de maduració, i els formatges que hi caben a les estanteries, ja es pot
calcular el número d’estanteries que seran necessàries:
-

16.040 formatges de 0,5 kg/484 formatges per estanteria = 33,14 estanteries.

-

3.066 formatges de 1,5 kg/110 formatges per estanteria = 27,87 estanteries.

Per tant com a mínim es necessitaran: 33,14+27,87= 61,01 estanteries. Aquest càlcul
s’ha realitzat pels primers 5 anys, per tant després de 5 anys es necessitaran 122,02
estanteries ( el doble que els primers 5 anys) ja que es duplicarà la producció.
Aquestes estanteries es repartiran en 4 càmeres que en cada una hi hauran 32
estanteries amb un total de 128 estanteries. Les 4 càmeres tindran la següent
distribució (amplada x llargada x altura; 4,8 x 10,8 x 2,5m):
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3.2.7. Àrea d’envasat
La superfície d’aquesta àrea s’ha calculat amb el mètode A explicat al principi de l’apartat 3.2. d’aquest annex.
7. Àrea d'envasat
Equip de neteja superficial
Cinta transportadora
Etiquetadora
Espai per paletitzar
Contenidor mòbil (resdius paper i plàstic)
Transpalet
TOTAL

Activitat
Neteja
Transport
Etiquetat
Paletitzat
Emmagatzematge
Transport

Nº
1
2
1
2
2
1

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
1,6
1,5
2
2,4
2
4,8 0,5
2,4
9,6
0,5
0,8
1,2
0,4
2
0,8 0,05
0,04
2,48
2,2
0,9
1,7
1,98
2
3,96 0,5
1,98
7,92
1,8
1,4
1,2
2,52
2
5,04 0,05
0,252 15,624
1,2
1,8
1,2
2,16
1
2,16 0,05
0,108
8,856
1,8
0,8
1,2
1,44
1
1,44 0,05
0,072
2,952
47,4

3.2.8. Àrea d’expedició
Aquesta àrea tindrà una càmera frigorífica de 35 m2 amb una disposició molt semblant a les càmeres d’oreig l’unica diferencia es que en
aquesta s’emmagatzemerà el producte acabat amb la finalitat d’expadir-lo. Tambè hi haura un altres espai de 15 m2 per tal de poder carregar
als camions que distribuiran el producte. Per tant la superficie total d’aquesta àrea sera de 50 m2.
3.2.9. Laboratori
El laboratori tindra 13 m2 , calculat a partir del mètode A:
9. Laboratori
Taula laboratori
Armari
Cadira
Aigüera+escorreplats
TOTAL

Activitat
Control
Emmagatzematge
Confort
Neteja

Nº

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
1
2,4
1,8
1,2
4,32
1
4,32 0,05
0,216
8,856
1
1
0,8
1,8
0,8
1
0,8 0,05
0,04
1,64
2
0,6
1,1
1,2
0,66
1
0,66 0,05
0,033
2,706
1
0,8
1,1
1,2
0,88
1
0,88 0,05
0,044
1,804
15,0
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3.2.10. Oficines
Les oficines estaran distribuïdes amb una part dedicada a les gestió i administració de l’empresa, al costat hi haurà una sala de reunions i
també tindrà un petit lavabo. Aquesta àrea s’ha calculat a partit del mètode A:
10. Oficines
Taula oficina
Armari
Cadira
Sanitari
Pica pel bany
Taula rodona reunions
TOTAL

Activitat
Oficina
Emmagatzematge
Confort
Serveis
Serveis
Neteja

Nº
3
3
8
1
1
1

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
1,2
1,4
1,2
5,04
1
5,04 0,05
0,252 10,332
1
0,8
1,8
0,8
1
0,8 0,05
0,04
4,92
0,6
1,1
1,2
0,66
1
0,66 0,05
0,033 10,824
1,1
0,35
0,72
0,385
1
0,385 0,5 0,1925 0,9625
0,5
1,05
1
0,525
1
0,525 0,05 0,02625 1,07625
2,6
2,6
0,8 5,309292
1 5,30929 0,05 0,265465 10,88405
39,0

3.2.11. Sala de màquines
En aquest espai constarà dels equips de generació de fred i calor. Tindrà una superfície de 40 m2.
3.2.12. Àrea d’utensilis de neteja i eines.
Aquesta àrea s’utilitzarà per guardar els productes de neteja i les eines. Tindrà una superfície de 4,7 m 2 i ha estat calculada amb el mètode A:
12. Àrea d'utensilis de neteja i eines
Estanteria eines
Estanteria productes neteja
Carro de neteja
TOTAL

Activitat
Emmagatzematge
Emmagatzematge
Neteja

Nº
1
1
1

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
1,2
0,6
1,8
0,72
1
0,72 0,05
0,036
1,476
1,2
0,6
1,8
0,72
1
0,72 0,05
0,036
1,476
1,4
0,5
1
0,7
1
0,7 0,5
0,35
1,75
4,7
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3.2.13. Àrea de serveis (vestidors, lavabos i menjador)
L’àra de serveis s’ha estimat segons les normes d’espai (mètode C). Aquesta àrea constarà de lavabos, vestidors, dutxes i un menjador. Per
dimensionar aquesta àrea s’han fet servir els valors mínims d’activitats de serveis de la següent taula:
Activitat de servei
Menjador
Dutxa
Vestidors
lavabos

Superfície
2 m2/persona
1,5 m2/persona
2 m2/persona
2 m2/persona

Aquesta àrea es dimensionarà per a 6 persones. Per tant:
6x2+6x1,5+6x2+6x2= 45 m2
Aquesta àrea s’ampliarà fins els 50 m2 per millorar el benestar dels treballadors.
3.2.14. Magatzem de matèries primes
Aquest magatzem tindrà dos estanteries i una capacitat de 10 euro plates, s’ha calculat a partir de mètode A:
14. Magatzem de matèries primes
Estanteria eines
Palets
Transpalet
TOTAL

Activitat
Emmagatzematge
Emmagatzematge
Transport

Nº

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
2
1,2
0,6
1,8
1,44
1
1,44 0,05
0,072
2,952
10
1,2
0,8
1,8
0,96
1
0,96 0,3
0,288
22,08
1
1,8
1
1,2
1,8
1
1,8 0,05
0,09
3,69
28,7

3.2.15. Magatzem de d’envasos i embalatges
Aquest magatzem tindrà dos estanteries i una capacitat de 10 euro plates, s’ha calculat a partir de mètode A:
15. Magatzem d'envasos i embalatges
Estanteria eines
Palets
Transpalet
TOTAL

Activitat
Emmagatzematge
Emmagatzematge
Transport

Nº
2
10
1

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
1,2
0,6
1,8
1,44
1
1,44 0,05
0,072
2,952
1,2
0,8
1,8
0,96
1
0,96 0,3
0,288
22,08
1,8
1
1,2
1,8
1
1,8 0,05
0,09
3,69
28,7
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3.2.16. Botiga
Per útil hi haurà una botiga per poder vendre els productes elaborats per l’industria i altres productes de proximitat, superfície calculada a partir
del mètode A:
16. Botiga
Nevera mostrador
Taula
Estanteria
TOTAL

Activitat
Emmagatzematge
Emmagatzematge
Transport

Nº
1
1
1

Longitud (m) Amplada (m) Altura (m) Ss (m2) Nº costat Sg (m2) k
Se (m2) St (m2)
1,1
1,4
1,3
1,54
2
3,08 0,5
1,54
6,16
1
1,4
1,3
1,4
1
1,4 0,05
0,07
2,87
1,2
0,5
1,9
0,6
1
0,6 0,05
0,03
1,23
10,3
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3.2.17. Taula resum de superfície

Àrea
1. Àrea de recepció (exterior)
2. Àrea de tractaments previs
3. Àrea d'elaboració
4. Àrea de salat
5. Àrea d'oreig
6. Àrea de curació
7. Àrea d'envasat
8. Àrea d'expedició
9. Laboratori
10. Oficines
11. Sala de màquines
12. Àrea d'utensilis de neteja i taller
13. Àrea de serveis
14. Magatzem de matèries primes
15. Magatzem de caixes, palets,..
16. Botiga
TOTAL
TOTAL - ÀREA DE RECEPCIÓ

Superfície (m2)
131,2
102,4
282,9
81,4
70,0
207,4
47,4
50,0
15,0
39,0
40,0
4,7
50,0
28,7
28,7
10,3
1.189,1
1.057,9
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3.3.

Diagrama relacional de superfícies
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4. Generació d’alternatives:
Alternativa 1:

Alternativa 2:

Alternativa 3:
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5. Avaluació d’alternatives:
Com reflexa l’apartat anterior s’ha optat per una distribució en forma de lineal ja que no
hi ha cap impediment per realitzar aquesta distribució. Un cop generades les
alternatives s’han avaluat mitjançant la puntuació de la següent taula:

Grau de proximitat
Absolutament necessari
Especialment necessari
Important
No desitjable

Punts atorgats
64
16
4
-64

A partir d’aquests valors s’han generat les següents taules que avaluen les tres
alternatives de la distribució en planta de la futura formatgeria. Com es pot observar
l’alternativa dos es la que ha obtingut una major puntuació per tant serà l’escollida:
Alternativa 1:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL

2
64

3

4

5

64

4
64

6

7

8

64

9
16
4

10

11

12

13

16
4
64

16
64

4
64

14

15

4
4
4
64

2

16 TOTAL
80
68
88
68
84
72
128
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
592
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Alternativa 2:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL

2
64

3

4

5

64

4
64

6

7

8

64

9
16
4

10

11

12

13

16
4
64

14

15

4
4

64

16
16

4
64

4
4

64

4

16 TOTAL
80
68
88
72
80
88
132
4
0
4
4
0
0
0
0
0
0
616

Alternativa 3:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL

2
64

3

4

5

6

7

8

9

64
64
64

4
4

4
64
64

4
64

10

11

12

16
16

4

13

14

4

15

16 TOTAL
64
84
84
76
64
68
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
504
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6. Definició de la distribució en planta escollida
Com es pot veure en el següent esquema la distribució serà lineal i no s’hi observa cap
retrocés del producte i les distàncies que recorre el producte i els materials són
mínimes.
A la taula s’indica l’espai que ocuparà la nau industrial es de 1.057,9 m2, a aquesta
superfície se li afegirà un 10% que estarà destinat als passadissos. Per tant la
superfície total del futur establiment serà de 1.164 m2 arrodonint-se a 1.200 m2.

Àrea
1. Àrea de recepció (exterior)
2. Àrea de tractaments previs
3. Àrea d'elaboració
4. Àrea de salat
5. Àrea d'oreig
6. Àrea de curació
7. Àrea d'envasat
8. Àrea d'epedició
9. Laboratori
10. Oficines
11. Sala de màquines
12. Àrea d'utensilis de neteja i taller
13. Àrea de serveis
14. Magatzem de matèries primes
15. Magatzem de caixes, palets,..
16. Botiga
TOTAL
TOTAL - ÀREA DE RECEPCIÓ

Superfície (m2)
131,2
102,4
282,9
81,4
70,0
207,4
47,4
50,0
15,0
39,0
40,0
4,7
50,0
28,7
28,7
10,3
1.189,1
1.057,9
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