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Totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen o 
tindran contacte directe amb els aliments durant la preparació, 
fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, 
transport, distribució, venta, subministrament i servei (cuiners, cambrers, 
monitors de menjador, comerç minorista, càterings...).

La formació ha d’estar relacionada amb la tasca que realitza i amb els riscos 
que les seves activitats comporten per la seguretat alimentària.

Qui s’ha de considerar
manipulador d’aliments?

El document conegut com a carnet de manipulador d'aliments ja no és vigent ni 
obligatori. Ara són les empreses que han de vetllar pel manteniment de les normes 
d’higiene i garantir que el personal rebi la formació suficient.
No obstant això, continua sent indispensable una bona formació en higiene i 
innocuïtat dels aliments. Els establiments alimentaris han de disposar d'un pla de 
formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.

La formació és un procés continu que ha de poder verificar-se en 
qualsevol moment. El manipulador ha de mantenir, durant tota la seva 
vida laboral, un bon nivell de formació i capacitació.

Encara existeix el carnet
de manipulador d’aliments?

Només s’ha de rebre formació
una vegada o cal renovar-la?

Quina formació ha
de rebre un
manipulador d’aliments?

D’acord amb la normativa europea, és responsabilitat de les empreses alimentàries 
però també dels propis manipuladors aplicar els coneixements adquirits.

Una bona formació s’acredita verificant que el manipulador aplica les bones 
pràctiques d’higiene en el seu lloc de treball, de tal manera que aquells riscos que 
podrien tenir el seu origen en la manipulació dels aliments estan sota control. També 
s’ha d’acreditar l’assistència a activitats formatives.

Qui és el responsable de la formació?

En què consisteix el control de la formació?


