SEGURETAT ALIMENTÀRIA
a)Complir amb la normativa
detalla:









sanitària aplicable al sector de la restauració que es

Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, estableix les normes d'higiene per
l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. (BOE 12 gener de 2001,
núm. 11/2001.)
Reglament (CE) nº 852/2004, de 29 de Abril del 2004, relatiu a la higiene dels
productes alimentaris. (DOUE L139/1, 30 d’abril de 2004).
Reial Decret 140/2003, de 07 de febrer pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. (BOE nº45, 21 de febrer de
2003)
Reial Decret 1334/1999, norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat
dels productes alimentosos. (BOE nº202, 24 d’agost de 1999)
Reial decret 640/2006
I aquella normativa sanitària específica que sigui aplicable al sector i tipus
d’activitat.

b)Tot el personal del servei haurà de disposar de la formació actualitzada en higiene
alimentària per poder dur a terme la manipulació d’aliments, d’acord amb el que
estableix el Reglament 852/2004, Annex II, cap. VIII i cap. XII.
c)L’adjudicatari haurà de desenvolupar el seu Pla d’autocontrol i la implantació de pràctiques
correctes d’higiene, en totes les fases del procés, des de la compra dels productes fins al
servei final, en especial les recollides al Reglament 852/2004 i RD 3484/2000. El Pla haurà de
ser adequat a l’espai i activitat que es desenvoluparà al servei. Podrà presentar memòria
descriptiva així com també els corresponents models de registre, fitxes tècniques i d’altres
documents rellevants. Els plans d’autocontrol simplificats seran els següents:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pla control aigua potable.
Pla de Neteja i Desinfecció.
Pla control de temperatures.
Pla de control de plagues.
Pla de Formació dels manipuladors.
Pla de control de Proveïdors i traçabilitat.
Pla de control d’al·lèrgens i informació al consumidor.
Pla de registre d’incidències i mesures correctores.
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ANNEX SANITAT: CONSIDERACIONS HIGIÉNICO SANITÀRIES I DE
SEGURETAT ALIMENTÀRIA A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ
D’EMPRESES QUE OFEREIXEN SERVEI DE MENJAR.

d) Una vegada adjudicat el servei, el titular sol·licitarà l’alta en el registre
municipal d’establiments alimentaris gestionat pel departament de Salut
Pública.
e) Seria convenient valorar molt positivament tant l’experiència de l’adjudicatari
en el sector de restauració col·lectiva així com també l’oferta d’esmorzars i
menús saludables i variats que siguin adients per al col·lectiu principal al que
s’oferirà el servei.
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