Memòria descriptiva per a esdeveniments amb elaboració de menjar

Informació de l’activitat
Descripció de l’activitat:
Responsable de l’activitat:
Ubicació:
Telèfon:
La persona responsable disposa de formació/ experiència en manipulació d’aliments:
Nombre de persones amb formació en manipulació d’aliments:

SI

NO

Tipus de menjars elaborats i/o servits
□ Servei d’aliments envasats i begudes. Elaboració d’entrepans freds per a consum immediat
□ Elaboracions per a consum immediat (marqueu els que cregueu convenients. Poden ser més d’un):
□ Entrepans calents
□ Creps, gofres i similars
□ Paella, barbacoa, pollastres a l’ast...
□ Tapes, pinxos , plats combinats i similars.
□ Altres (especifica quins)
□Coques, galetes, magdalenes sense farciment o cobertura □ Coques, galetes, magdalenes amb farciment o cobertura
(especifiqueu tipus i productes emprats)
Nombre de comensals aproximat:
Horari de preparació:
Horari de servei:

Recordeu
- Cal guardar els albarans (tiquets de compra) dels aliments com a mostra d’ingredients utilitzats.
- Cal complir tota la normativa sanitària vigent relacionada amb els productes que voleu comercialitzar,
segons el Reglament (UE) número 1169/2011, de 25 d’octubre, del Parlament Europeu i del Consell, sobre
la informació alimentària facilitada al consumidor (al·lèrgens)
Infraestructura de què es disposa
Disposeu de nevera?
sí
Disposeu de punt d’aigua) (font, garrafes...)
sí
Disposeu de taula/superfície de manipulació?
sí

no
no
no

Altres: termòmetre per controlar temperatures, lloc per guardar estris de cuina...

sí termòmetres
no termòmetres
Disposeu de cubells d’escombraries?
sí

sí estris
no estris
no
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Observacions (En aquest apartat s’hi poden incloure observacions o aclariments que es considerin d’interès
sobre l’activitat i les instal·lacions que són objecte del control sanitari)

Declaro que totes les dades són certes i sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Data i signatura,

L’autoritat sanitària competent pot requerir tota aquella documentació complementària que consideri
necessària per comprovar el compliment dels reglaments generals i específics aplicables a cada
activitat alimentària. Juntament amb aquest document es fa entrega d’una guia breu de
recomanacions higiènico-sanitàries per a l’elaboració de productes alimentaris fora d’establiment
comercial.
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EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals
s’incorporaran a un fitxer automatitzat, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, per donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. També podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la
fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de
Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat.
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CONDICIONS SANITÀRIES PER A LA MANIPULACIÓ D’ALIMENTS EN ESDEVENIMENTS TEMPORALS
(Celebracions i festes populars)
S’han de tenir en compte els punts següents:
1) Abans de la celebració:
• Cal comprar els aliments que s’utilitzaran i conservar-los adequadament (garantint els paràmetres
recomanats a les etiquetes):
• S’han d’adquirir els aliments en una data com més pròxima al seu consum millor, i cal guardar tots els
tiquets de compra fins passats 15 dies del seu consum, per si es produís alguna incidència.
• Cal mantenir els aliments en condicions adequades per a la seva conservació. Els congelats, a -18ºC;
els aliments frescos per fer amanida, entre 8 i 14ºC, i els càrnics, entre 6 i 4ºC .
• Mai no es poden deixar els aliments al terra ni a prop de productes que els puguin contaminar, com
articles de neteja, insecticides...
• S’han de separar, per a la bona conservació, aquells aliments que es consumeixen crus dels que es
couen i, molt especialment, dels d’origen animal.
• Cal formar les persones que hi intervindran (el responsable haurà de garantir que tots els participants
disposen de la formació mínima necessària) i mantenir unes bones condicions higièniques.
• Cal procurar que el lloc, materials i estris utilitzats reuneixin les condicions higièniques i sanitàries per
evitar que els aliments es contaminin. La taula, o suport, que s'utilitzi ha d'estar neta i en cas de ser
de fusta ha d'estar recoberta d'un plàstic o estovalles netes i de fàcil neteja.
• S’han de conservar els estris i la vaixella que s’hagi d’utilitzar en un lloc tancat, net i evitant el contacte
amb productes que els puguin contaminar.
2) Manipuladors d’aliments
• Són persones que tenen algun contacte amb l’aliment abans del consumidor final, bé perquè el
netegen, preparen, cuinen o el serveixen.
• Han de tenir formació específica en manipulació d’aliments per evitar posar en risc la salut del
consumidor final.
• Han de mantenir unes condicions d’higiene personal òptimes (rentar-se les mans abans de manipular
aliments i cada vegada que n’interrompin la manipulació per fer una altra cosa. (anar al lavabo, cobrar,
manipular les bosses amb les deixalles...)
• Han de portar roba neta i és preferible que es posin un davantal per fer la manipulació. Els cabells
s’han de portar recollits i protegits per evitar que caiguin al menjar.
• No poden portar anells, ni polseres ni altres ornaments que puguin entrar en contacte amb els
aliments.
• En cas de patir alguna malaltia contagiosa, com un refredat o una gastroenteritis, és millor que no hi
participin, però si ho fan, han d’utilitzar una mascareta i extremar les mesures higièniques.
• En cas de tenir alguna ferida, han de protegir-la amb apòsits impermeables i utilitzar guants.
• És preferible utilitzar guants d’ús alimentari (no làtex) quan es manipulen aliments de diferents tipus
que es poden contaminar els uns als amb els altres, i convé llençar-los quan s’acaba amb un tipus
d’aliment.
3) Elaboració dels menjars
• Per a l’elaboració de vegetals crus, com les amanides s’ha d’utilitzar aigua potable i un producte
desinfectant, exclusiu d’ús alimentari o bé unes gotes de lleixiu, apte per a la desinfecció de l’aigua de
beguda.
• Per coure aliments cal establir mesures de seguretat per evitar incendis o cremades, tant als
manipuladors com a les persones que assisteixin a l’esdeveniment.
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•

Un cop l’aliment estigui cuit o net, si es menja cru, es tallarà o manipularà en una superfície neta i
amb estris nets.

4) Servei i consum
• Per servir els aliments cal evitar el contacte amb les mans i que els consumidors tinguin contacte amb
els aliments que no han de consumir ells mateixos.
• Cal dipositar els aliments en safates o plats nets i, en el cas de ser d’un sol ús, cal obrir els paquets en
el moment de servir i, preferentment, amb guants d’ús alimentari (que no siguin de làtex).
5) Gestió dels residus
• Cal disposar de cubells per a les deixalles, tapats i d’accionament no manual.
• S’ha de fer una correcta gestió dels residus, separant les diferents fraccions en la mesura del possible
(orgànic, plàstic i envasos, paper i cartró, vidre i rebuig)
• Cal deixar els espais utilitzats nets i endreçats
Informació sobre els al·lèrgens
Recordeu que heu d’informar als
consumidors si els vostres plats o
productes contenen algun dels
14 ingredients que us detallem a
continuació i que són de
declaració obligatòria.

Per això s’ha de disposar de les
fitxes de producció dels productes
que es consumiran, o bé guardar un
registre de totes les etiquetes on figurin els ingredients que contenen els productes utilitzats, i tenir en un lloc
visible un cartell per avisar que es disposa d’aquesta informació. Cal recordar que EL RESPONSABLE DE LA
SEGURETAT DELS ALIMENTS ÉS EL TITULAR DE L’ACTIVITAT.
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