
 
 
 

Conferència online: Com funciona el sistema de control oficial alimentari a la ciutat de 
Barcelona 

 
L’objectiu d’aquesta conferència és descriure el funcionament del sistema de control 
oficial dels aliments a la ciutat de Barcelona, l'organització dels controls programats i no 
programats, així com el seu sistema de vigilància de perills alimentaris. 

Destinataris 
 

Llicenciats, o estudiants a punt d’acabar els seus estudis, que es vulguin dedicar a l’àmbit 
de la qualitat i la seguretat alimentària. 
Tècnics i consultors encarregats de la qualitat i de la seguretat alimentària. 
Professionals, en general, del sector de l’alimentació interessats per la seguretat alimentària. 

Formador  

Samuel Portaña, Director de la Direcció de Seguretat Alimentària de l'Agència de Salut 
Pública de Barcelona. 

Dades  

Data Dilluns 9 de maig del 2022 

Horari 18.00 a 19.00 h. (aprox.) 

Lloc de realització Presentació online 

Preus  

Assistència gratuïta per als socis, veterinaris col·legiats, membres de l’ACCTA, col·legiats 
del CODINUCAT, estudiants i aturats. Cal inscripció prèvia. 

Preu per als no socis: 10 € 

Inscripció i pagament  

A través de la nostra web: www.avhic.com 
Observació 

Si et vols inscriure al curs i vols rebre la factura corresponent a nom d'una empresa o administració, cal que 
segueixis aquestes indicacions. 

Posa't en contacte amb AVHIC (avhic@avhic.cat) per saber si hi ha places disponibles. 

Un cop confirmada la disponibilitat de plaça, l'empresa o l'administració ha de fer una transferència de l'import 
corresponent al curs o activitat (en el correu electrònic t'indicarem el número de compte). Si ets soci, encara que 
pagui l’empresa, es conservarà el preu de soci. 

En el concepte de la transferència cal indicar el nom de l'activitat així com el nom i cognoms de la persona que 
s'inscriu. 

S'ha d'enviar el justificant del pagament a avhic@avhic.com i especificar en el correu les dades fiscals. 
Un cop l'import consti al compte bancari d'AVHIC la inscripció es farà manualment des de la secretaria tècnica i 
s'enviarà la factura corresponent. 
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