
Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE. 

Si tens un bar, un restaurant, una fleca, una fruiteria o qualsevol altre negoci de 

productes alimentaris, cal que coneguis el Reglament CE 852/2004 relatiu a la 

higiene dels productes alimentaris.  

Amb aquesta sessió informativa sabràs a què t’obliga la normativa vigent, què 

són els autocontrols i quina formació han de rebre els manipuladors d’aliments. Et 

presentarem les eines oficials per gestionar millor la seguretat alimentària al teu 

establiment i et proporcionarem  un Test d’Autoevaluació per valorar-ne el grau de 

compliment actual. 

  
 

 

 Sessió a càrrec d’Ainhoa Callizo Grau, Llicenciada en Biologia, experta en seguretat 

alimentària i directora de Còdex Formació http://www.codexformacio.org/  
  

Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que tenen 

una empresa en funcionament amb menys de tres anys d’antiguitat. 

Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia. Per assistir a la 

sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DN 

 

I o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas 

de resident comunitari, caldrà presentar el passaport o document 

d’identitat del país d’origen i la carta verda. Les persones que 

accedeixin al servei per primera vegada enguany, que es trobin en 

situació d’atur, hauran de presentar el DARDO. Girona Emprèn no 

podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei sense 

la presentació de la documentació requerida. En cas 

d’impuntualitat, el servei es reserva el dret d’accés a l’aula. Cal avisar 

amb suficient antelació en cas de no poder assistir. 

Més informació:   

Tel. 972 104 316  

C/e:  gironaempren@ajgirona.cat  

 

Inscripcions a:  

www2.girona.cat/gironaempren_formacions 

 

Dimecres, 8 de maig de 2019 

de 16.00 a 18.00 h 

A Girona Emprèn parlem de... 

els autocontrols necessaris en establiments 

alimentaris 
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