
AUTOCONTROLS 

-Disposar d’un arxiu amb la documentació 

acredita�va de l‘origen dels productes alimentaris 

-Elaborar i aplicar un pla de neteja i desinfecció. 

-Elaborar i aplicar un pla de desinsectació i desra-

�tzació. 

-Elaborar i aplicar un pla de formació higiènica 

dels manipuladors. 

-Disposar d’un protocol d’higienització de fruites i 

hortalisses de consum en cru. 

-Conèixer i vigilar la xarxa interna de distribució, si 

existeixen dipòsits i si es fa algun tractament de 

l’aigua. (descalcificació, osmosi, cloració) 

NORMATIVA SANITÀRIA 

D’APLICACIÓ 

• Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament 

Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, 

rela�u a la higiene dels productes alimentaris. 

• Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, 

pel qual s’estableixen les normes d’higiene per 

l’elaboració, distribució i comerç de menjars 

preparats. 

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel 

qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qua-

litat de l’aigua de consum humà. 

h8p://www.vilanova.cat/html/tema/salut/

ELS BARS I ELS 

RESTAURANTS 

      Aspectes 

higienicosanitaris 

 

Apunts de Seguretat Alimentària 



CONDICIONS 

TECNICOSANITÀRIES  

Ubicació dels locals 

-Han d’estar situats a una distància suficient de qualsevol 

possible causa de bru=cia o contaminació. 

-Han d’estar separats dels habitatges, en cas contrari, ha 

d’haver-hi una porta que es man�ngui tancada durant l’ho-

rari laboral. 

Parets, terra i sostres 

-El terra, sostre i les parets han de ser impermeables a la 

humitat, inalterables i resistents a l’aigua calenta i als 

agents de neteja. 

-És recomanable que el terra sigui de colors clars i rajoles 

grosses ja que les juntes recullen i emmagatzemen residus 

que són di?cils d’eliminar. 

-Els llums hauran d’estar protegits contra la ruptura 

Subministrament d’aigua 

-Els locals han d’estar dotats d’aigua potable, freda i calen-

ta, i amb pressió suficient. 

Barra del bar 

-Disposar d’una pica amb aigua calenta i freda, equipada 

amb dosificador de sabó i eixugamans de paper, i amb aixe-

ta d’accionament no manual (pot ser monocomandament). 

-Disposar de vitrines refrigerades o conservadores de calor 

quan els aliments ho requereixin. 

Cuina/Office 

-Disposar d’un nombre suficient de super?cies per a la ma-

nipulació dels aliments, amb reves�ment de material im-

permeable que perme� la seva neteja i desinfecció. 

 

-Hi ha d’haver un rentamans d’ús exclusiu amb aixeta d’acci-

onament no manual (pedal, genoll o electropulsió), equipa-

da amb sabó dosificador i paper eixugamans d’un sol ús. 

 

-Disposar d’una pica per al rentat d’aliments i una altra per 

al rentat d’estris i materials de treball. Si això no és possi-

ble , es podrà u�litzar una sola pica i fer-la servir a temps 

diferents. 

-Disposar de rentavaixelles/rentagots industrial. 

-Disposar d’una campana extractora de fums eficaç i sufici-

ent. 

-Les finestres i obertures hauran de disposar 

de pantalles mosquiteres 

-Disposar de cubells per a les escombraries 

amb tapa i pedal. 

Magatzem d’aliments 

-Disposar d’un espai per a l’emmagatzematge i conservació 

correcta dels aliments. 

-Cal que es�gui aïllat, preservat de focus contaminants i en 

condicions òp�mes d’higiene i manteniment. 

-Els aliments han d’estar aïllats del terra (prestatges, aï-

llants) 

-Disposar d’espais de fred suficients, amb termòmetre de 

control de fàcil lectura i visible des de l’exterior. 

Emmagatzematge de productes 

de neteja 

-Els productes de neteja han d’estar en un disposi�u tancat, aïllats 

dels aliments i en una zona exclusiva d’emmagatzematge. 

- Disposar d’estris de neteja diferents per la cuina i pels serveis 

higiènics. 

Serveis higiènics 

-Han d’estar aïllats, separats amb doble porta de qualsevol àrea 

on es manipulin o emmagatzemin aliments. 

-Han d’estar dotats amb aigua corrent, freda i calenta, i equipats 

amb sabó dosificador i  paper eixugamans. Les aixetes seran d’ac-

cionament no manual (s’accepta monocomandament). 

-Hi ha d’haver ven�lació, natural o forçada. 

 

MANIPULADORS D’ALIMENTS 

--Haurà de complir les normes d’higiene, quant a ac�tuds, hàbits i 

comportament, com ara: 

-Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó tantes vega-

des com ho requereixin  les condicions de treball i sempre 

abans d'incorporar-se al lloc, després de qualsevol absèn-

cia o després d'haver realitzat 

ac�vitats diferents a la seva habitual. 

-Mantenir un grau elevat d'higie-

ne personal, portar roba neta i 

d'ús exclusiu i u�litzar, 

quan sigui necessari, gorra i cal-

çat adequat, tapar-se els talls i 

ferides amb un embenat imper-

meable apropiat.  

-El local haurà de disposar d’un 

espai amb armaris per la roba del 

personal. 


