
CURS BÀSIC DE FORMACIÓ 
PER A MANIPULADORS 

D’ALIMENTS 
DEL COMERÇ MINORISTA I LA 

RESTAURACIÓ 

Per més informació pots adreçar-te a la
Regidoria de Salut

C. del Marquesat de Marianao, 2 bx
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 00 00 ext. 3420

salut@vilanova.cat

de dilluns a divendres de 9:30h a  14:00h i 
dimecres de 16:00h a 18:30hM
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•EMPRESARI DEL COMERÇ MINORISTA 
D’ALIMENTACIÓ I RESTAURACIÓ
Segons s’estableix al capítol XII de l’annex II del R(CE)852/2004
(1) les empreses del sector alimentari han de garantir la
supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en
qüestions d’higiene alimentària segons la seva activitat laboral.
El titular haurà d’elaborar i aplicar un pla de formació i
capacitació del personal en seguretat alimentària.

QUI POT FER EL CURS?

Els manipuladors d’aliments del comerç minorista i de 
la restauració col·lectiva

2 dies,  dimecres de 16:00h a 18:30h

� Omplir la butlleta d’inscripció adjunta
� Ingressar 40,00 € a “La Caixa” Núm. Compte:

IBAN ES82 2100 0024 9302 0082 7285

� Entregar la següent documentació a la 
Regidoria de Salut:
1. Butlleta d’inscripció emplenada
2. Resguard de l’ingrés
3. Fotocòpia del DNI

� La no assistència sense previ avís al curs 
causarà la pèrdua d’aquesta inscripció 

(1) Reglament(CE)852/2004, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes 
alimentaris.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

UNA VEGADA REALITZADA LA INSCRIPCIÓ, US TRUCAREM PER
AVISAR-VOS DEL DIA QUE ES FARÀ EL CURS.
EL CURS S’IMPARTEIX EN CATALÀ

DURADA DEL CURS
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NOM: _________________________________  NIF: _____________

Adreça:_________________________________________________                           

Municipi: _________________________   Codi postal: _________

Telèfon: ________________   Fax: __________________

e-mail: _________________________________________

SECTOR:
� sector carn
� sector peix
� sector làctics i gelats
� sector pa i pastisseria
� sector fruites i hortalisses
� queviures
� supermercats, grans superfícies
� restauració:

� bar
� bar restaurant
� restaurant

� menjadors col·lectius socials (escoles, llars 
avis, llars d’infants)

� altres……..
Signatura:                  Segell

data entrega:

DADES DE L’ESTABLIMENT:

COGNOMS: ____________________  NOM: _________________

DNI: _____________________  Telèfon: ______________________

Domicili: ________________________________________________

Municipi: __________________________  Codi postal: ________

Data de naixement: _________ Lloc: ______________________

Situació Laboral:    � en actiu          � en atur

Nivell estudis: ___________________________________________

e-mail: _________________________________________________

DADES PERSONALS:



Sol·licita factura:    ���� Sí       ���� No

Dades de facturació:
NOM: __________________________________________________

NIF: __________________

Adreça: ________________________________________________                           

Municipi: _______________________________________________

Codi postal: ____________

Telèfon: ________________

e-mail: _________________________________________________

Àrea de Polítiques de Ciutadania
Regidoria de Salut

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en
un fitxer automatitzat amb la finalitat d’exercir les funcions administratives, acadèmiques i docents. El
responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plaça de la
Vila núm. 8, 08800)

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el
tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita
adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.


