AJUNTAMEN
NT DE BERGA
A

MEM
MÒRIA DESC
CRIPTIVA PER A ESD
DEVENIMENTS AMB ELABORAC
E
CIÓ DE MEN
NJAR
Tipus
s d’activitat: _________
___________
__________
___________
___________
__________
_________
Resp
ponsable de
e l’activitat: __________
_
___________
___________
__________
__Telèfon: __
___________
___
Ubica
ació de la zona
z
d’elabo
oració: ____
___________
__________
___________
___________
__________
____
El res
sponsable disposa
d
de formació/ex
f
xperiència en manipulac
ció d’alimen
nts:

SI

NO
O

Nombre de manipuladors:

Tipu
us de menja
ars elabora
ats i/o serv
vits
Serrvei d’aliments envasats
e
i begu
udes. Elaboració
ó d’entrepans fre
eds per a consu
um immediat
Ela
aboracions per a consum immediat. Concretam
ment elaboren:
Enttrepans calentss

Cre
eps, gofres i sim
milars

Pae
ella, barbacoa, pollastres a l’asst...

Tap
pes, pinxos , pla
ats combinats i similars.
Nombrre comensals ap
proximat:

Horari de
d preparació:

Horari d
de servei:

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

Ingred
dients (caldrà guardar els albaraans dels alimentss)

Infraesstructura que es disposa
ue necessiten SI
Dispossen d’un lloc per deixar els aliments qu
manteniment en fred fins el moment de l’elaboració
ó?

NO

Dispossen de nevera?

SI

NO

Dispossen de punt d’aiigua?

SI

NO

Dispossen de piques?

SI

NO

Dispossen de taula /su
uperfície de man
nipulació?

SI

NO

Altres: termòmetre pe
er controlar tem
mperatures, lloc per guardar Termòmetre: SI
S
els esttris de cuina...
Estris:
S
SI

NO

Dispossen de cubells d’escombreries?
d
?

NO

SI

NO

Així mateix,
m
l’autorita
at sanitària competent podrà
à requerir tota aquella docum
mentació comp
plementària que
e consideri
necesssària per comprrovar el complim
ment dels reglam
ments generals i específics apliicables a cada a
activitat alimenttària
Observvacions
En aqu
uest apartat es poden incloure
e observacions o aclariments que
q es considerrin d’interès sob
bre l’activitat i le
es instal·lacionss objecte
de l’au
utorització sanità
ària:
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
_____________
_________ de 20____
Berga,, _____ de ____

