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Abast ISO 9001

Disseny, desenvolupament, implantació, formació i
manteniment de sistemes de gestió de la qualitat,
mediambiental, de la prevenció de riscos laborals, protecció
de dades, seguretat alimentària i de la qualitat i
competència tècnica en laboratoris clínics.

(ER-0772/2013)

Abast ISO 27001

Els sistemes d'informació que donen suport a les activitats
de disseny, desenvolupament, implantació, formació i
manteniment de sistemes de gestió i el disseny,
desenvolupament i comercialització de programari de
sistemes de gestió d'acord amb la declaració d?aplicabilitat
vigent.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Seguretat Alimentària
Si necessita implantar un Sistema de Seguretat Alimentària Animal sota la Norma GMP+ Grup ACMS Consultors
Barcelona pot ajudar-lo

Norma GMP + Barcelona
La Norma GMP+ de pinsos requereix el compromís de l'equip directiu de l'empresa: els recursos necessaris per a
demostrar que s'ha adquirit el compromís de complir amb els requisits de la norma.
Un Pla APPCC que permet centrar-se en els riscos significatius per a la seguretat dels processos i productes, que
exigeixen un control específic a fi de garantir la seguretat dels productes.
Un sistema eficaç i documentat de gestió de la qualitat.
La Norma GMP+ es pot integrar fàcilment amb la norma ISO 9001 i amb els sistemes APPCC

Aspectes claus de la Norma GMP+ Barcelona
GMP+ és un Sistema d'assegurament de la qualitat, per a la cadena d'alimentació animal, com a component de la
seguretat alimentaria general.

Quins beneficis aporta la implantació gmp+ de pinsos?
La Norma GMP+ garanteix la innocuïtat i salubritat dels pinsos.
La Norma GMP+ augmenta el control en tots els àmbits de l'empresa (magatzem, recepció de matèries, manipulació...) i
qualsevol aspecte que pot alterar la higiene dels pinsos.
La Norma GMP+ proporciona a l'empresa un sistema d'autocontrol documentat.
La Norma GMP+ suposa una diferència competitiva.
La Norma GMP+ involucra a tot el personal que es trobi directament relacionat en totes les fases del procés de producció
o comercialització de pinsos.
La Norma GMP+ millora la imatge de l'empresa
La Norma GMP + permet accedir a nous mercats gràcies al seu increment en la qualitat i el compliment dels requisits de
molts dels grans distribuïdors.
GMP + PINSOS BARCELONA
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GRUPOACMS Seguretat Alimentària
Ens definim com una companyia consultora
independent amb l'objectiu fonamental qual
és subministrar serveis de consultoria en les
àrees de Gestió empresarial, que representin
per al client una solució excel·lent, que
satisfaci les seves necessitats explícites o
implícites, tingui en compte les regulacions i
normes aplicables, i compleixi els objectius
de termini i cost establerts.
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