=

LES 10 PRE
EGUN
NTES MÉS
M
QÜENT
TS EN RELA
ACIÓ A
ALS
FREQ

MANIIPULA
ADORS
S D’A
ALIMEN
NTS

1.

Qui s’ha de
d conside
erar manipulador d’a
aliments?

2.

Quina forrmació ha de
d rebre un manipulador d’alim
ments?

3.

Encara ex
xisteix el ca
arnet de manipulado
m
or d’alimen
nts?

4.

En què consisteix
c
el Pla de
e formació
ó i capacitació dels
s establim
ments
alimentarris?

5.

Qui és el responsa
able de la
a formació
ó i capacitació dels manipula
adors
d’alimentts?

6.

Quines só
ón les oblig
gacions de
el manipula
ador d’alim
ments?

7.

En què co
onsisteix la
a formació i capacitació dels manipulado
m
rs?

8.

Només s’ha de rebrre formació
ó una vega
ada o cal re
enovar-la??

9.

na entitat de
d formaciió de manipuladors d’aliments?
d
?
Què és un

onsisteix el control dels
d
plans de
d formaciió?
10. En què co

1. Qu
ui s’ha de considerar manipulador
m
r d’aliments
s?
Totes aquelles persones
p
qu
ue, per raó de la seva activitat
a
laboral, tenen contacte directe
amb els alimen
nts durant la seva preparació, fabricació, transforma
ació, elaboració,
envasat, emmag
gatzematge, transport, distribució
ó, venda, subministram
ment i servei.

2. Qu
uina formac
ció ha de rebre un man
nipulador d’’aliments?
La fo
ormació dels manipuladors d’aliments ha d’estar
d
rela
acionada am
mb la tasca
a que
realittzen i amb
b els riscos que les seves activ
vitats comporten perr a la segu
uretat
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alime
entària. Perr tant, s’ha d’adequar a la indústrria alimentà
ària i a l’acttivitat concrreta a
la qu
ual s’adreça.

3. En
ncara existeix el carnett de manipu
ulador d’alim
ments?
El do
ocument co
onegut com
m a carnet de manipulador d’aliments ja no és vige
ent ni
oblig
gatori. Aque
est requisit administra
atiu va ser suprimit l’a
any 2000 i des d’aleshores
són les empreses alimentà
àries les que han de vetllar
v
pel mantenimen
m
nt de les no
ormes

d’hig
giene i han
n de garan
ntir que el seu perso
onal rebi la formació
ó suficient i les
instruccions nec
cessàries.

No obstant
o
aix
xò, continu
ua sent in
ndispensable una bon
na formació en higie
ene i
innoc
cuïtat dels aliments. Els establim
ments alimentaris han
n de disposar d’un pla de

formació i capa
acitació del personal en
e segureta
at alimentà
ària. Aquestt pla és un
n dels
prere
equisits

que

d’auttocontrols.

ha

de
e

desenvolupar

l’esttabliment

dintre

de
el

seu

sis
stema

4. En
n què consis
steix el Pla de formació
ó i capacitac
ció dels establiments a
alimentaris??
És el document que descriu el conjunt d’accions destinades
s a que els treballadors que
maniipulen alime
ents tinguin
n i apliquin coneixements en diverses matèries:
-

Higiene alimentària
a general: hiigiene perso
onal, estat de salut, co
onductes i hàbits
h

-

Condicio
ons específiques del llo
oc de treballl: pràctique
es higièniqu
ues pròpies de la

higiènics
s.

seva actiivitat concre
eta.

-

Del siste
ema d’autoc
control de la segureta
at alimentàrria (procedim
ments basa
ats en

-

Dels requisits sanitaris i de les
s condicions establerte
es a la norm
mativa vigen
nt per

l’anàlisi de perills i punts de co
ontrol crític (APPCC) i plans
p
de pre
erequisits).

desenvolupar l’activ
vitat que rea
alitzen.

El Pla
a consta dels apartats següents:


ó i capacita
ació. És l’ap
partat del Pla que descrriu allò que
e es
Programa de formació

farà en matèria de formació
ó i capacitació del personal. Incloent els
coneixeme
ents que ca
alen per a cada lloc de
d treball, així
a
com les
s activitats de
comprovac
ció del seu compliment i eficàcia.
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Registre. És
É la constància documental d’allò que s’ha fet, les c
comprovacio
ons
dutes a terrme i les co
orreccions im
mplantades davant de desviacions
s.

5. Qu
ui és el resp
ponsable de
e la formació i capacita
ació dels ma
anipuladors
s d’aliments
s?
D'aco
ord amb la
a normativa
a europea, és respons
sabilitat de les empreses alimenttàries

garan
ntir que el personal que
q
manipula aliments
s disposi d’una formac
ció adequad
da en
higie
ene i seguretat alimen
ntària, d’aco
ord amb la
a seva activ
vitat laboral. Per tant és el

titula
ar de l’esta
abliment el responsable de la formació dels
s manipula
adors. L’empresa
tamb
bé té la re
esponsabilitat de posar a l’aba
ast dels trreballadors les condiicions
adeq
quades per a una correcta aplicació dels cone
eixements.

Els establiments
s alimentariis han de te
enir designat un respo
onsable del pla de form
mació
encara que les activitats
a
de
e formació les realitzi una
u empresa externa.

Tamb
bé es desprrèn de la no
orma comun
nitària la res
sponsabilita
at dels prop
pis manipula
adors
en ap
plicar en la seva tasca diària els co
oneixementts adquirits.

6. Qu
uin paper co
orrespon al manipulad
dor d’alimen
nts?
El manipulador continua sent
s
l’eleme
ent foname
ental en la higiene alimentària: ha
h de

formar-se adequadament i ha de seguir les instrruccions i normes de b
bones pràctiques

estab
blertes per l’establiment alimenta
ari on treballa, a fi d’ev
vitar riscos p
per a la salu
ut del
consumidor.

7. En
n què consis
steix la form
mació i capa
acitació dels
s manipulad
dors?
Els manipulador
m
rs han de poder
p
conèixer i aplica
ar en tot mo
oment les b
bones pràctiques
de trreball. Les activitats formatives
f
específicam
ment adreça
ades al lloc
c de treball són
l’eina
a habitual per
p aconseg
guir-ho, si bé
b en poden
n existir altrres.

Les activitats
a
fo
ormatives, o qualsevo
ol altra iniciativa destinada a la capacitació
ó dels
treba
alladors, ha
an de contenir tots els
e aspectes
s teòrics i pràctics necessaris per
p
al
desenvolupament d’una co
orrecta manipulació d’a
aliments.
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Tamb
bé cal tenir en compte que determ
minades forrmacions prrofessionals
s reglades poden
p
garan
ntir una forrmació bàsic
ca i/o específica en manipulació d’aliments:
d
per exemp
ple els
cicles formatius
s de grau mitjà i sup
perior de le
es famílies profession
nals d’indústries
alime
entàries i d’’hoteleria i turisme.

8. No
omés s’ha de
d rebre forrmació una vegada o ca
al renovar-lla?
Una bona forma
ació és la que
q
aconse
egueix que l’operari ap
pliqui les b
bones pràcttiques
d’hig
giene en el seu
s
lloc de treball, de tal
t manera que aquells
s riscos que
e podrien te
enir el
seu origen
o
en la
a manipulac
ció dels alim
ments estan sota contro
ol.

Per tant,
t
la form
mació és un
n procés co
ontinu que ha de pode
er-se verific
car en quallsevol
mom
ment.

L’em
mpresari ha d’assegurar-se que qu
uan un man
nipulador in
nicii la seva
a activitat la
aboral
a l’es
stabliment alimentari, disposi d’u
una formació (general i/o específiica) suficien
nt per
al llo
oc de treballl que ocupa
arà. Aquesta
a formació la
l pot haverr adquirit m
mitjançant:




la
a formació reglada
r

l’experiència
a laboral en altres emp
preses alime
entàries d’activitats sim
milars

le
es sessions
s formative
es i les in
nstruccions impartides
s en el mateix
m
establiment alimentari



l’assistència a activitat formatives
f
s.
impartides per entitats

Els manipulado
m
m
d
durant
tota la seva vida laboral, u
un bon nive
ell de
rs han de mantenir,
formació i capa
acitació. Les necessita
ats de form
mació complementària dependran
n dels

resulltats del siistema de seguiment i verificac
ció del com
mpliment dels requisitts de
maniipulació i higiene
h
que hagi imple
ementat l’e
establiment alimentari,, en el marrc del

seu pla
p de formació, dels canvis
c
en els
s processos
s d’elaborac
ció i manipu
ulació del mateix
m
estab
bliment i de
e les necessitats d’adap
ptació a la normativa
n
a
alimentària.

9. Qu
uè és una entitat de formació de manipulado
m
ors d’alimen
nts?
Les entitats
e
de formació de
d manipula
adors d’alim
ments (EFM
MA) són aqu
uelles emprreses,
associacions em
mpresarials i altres en
ntitats, de caràcter pú
úblic o priv
vat, dedicad
des a
disse
enyar i impa
artir activita
ats formativ
ves en matèria d’higien
ne alimentàrria.
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Des de la derog
gació del Re
eial Decret 202/2000 (mitjançantt el Reial De
ecret 109/2
2010,
de 5 de febrer, pel qual es modifiquen
n diversos reials decretts en matèria sanitària per a
la se
eva adaptac
ció a la Lle
ei 17/2009 a la Llei 25/2009)
2
la
a normativa
a que regula les

cond
dicions per a l’exercic
ci d’activita
ats de form
mació de manipulado
m
ors d’aliments a
Catalunya (D 20
08/2001) ha
a esdevingu
ut inaplicable.

Les EFMA
E
ja no
o es troben
n sotmeses a l’activita
at de contrrol de l’Adm
ministració i, en
conseqüència, no
n es requereix autorització per ex
xercir l’activitat.

Les autoritzacio
a
ons atorgade
es segons la normativa
a anterior es
e mantenen
n fins a fina
alitzar
la seva vigència, no podran
n ser renova
ades i no po
oden donar lloc a situa
acions prefe
erents
o de privilegi en
nvers altres entitats forrmadores.

10. En
E què cons
sisteix el control dels plans
p
de formació?
Una bona form
mació s’acre
edita verificant que l’operari
l
ap
plica les bones pràctiques

d’hig
giene en el seu
s
lloc de treball, de tal
t manera que aquells
s riscos que
e podrien te
enir el
seu origen
o
en la
a manipulac
ció dels alim
ments estan sota contro
ol.
L’Agè
ència de Prrotecció de la Salut verifica que el
e personal de l’establiment alime
entari
actua
a correctam
ment en la manipulac
ció dels aliiments durrant les vis
sites d’insp
pecció

rutinàries. Això
ò es fa en el marc del
d sistema
a d’autocon
ntrol de ca
ada establim
ment,

comp
provant que els manipuladors d’aliments
d
apliquen els
e coneixe
ements que
e han
adqu
uirit.

L’acrreditació d’a
assistència a cursos de
el personal no és sufic
cient per co
onsiderar qu
ue els

cone
eixements adquirits
a
són correctes. En el decu
urs de la ins
specció es c
comprova in situ

que els
e manipulladors compleixen amb els requis
sits d’higien
ne i manipu
ulació adients. Es
comp
proven les actituds,
a
el hàbits i el comportam
c
ent dels tre
eballadors, el coneixem
ment i
el co
ompliment de
d les instrruccions de treball esttablertes pe
er l’empresa
a per garan
ntir la
seguretat i salub
britat dels aliments.
a

En ell decurs de les visites també es fa
f la revisió documenta
al del seu p
pla de formació i
capacitació del personal,
p
re
evisant el prrograma i els
e registres de la seva aplicació.
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