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1. OBJECTE 

L'objecte d'aquest procediment és establir les condicions de presa de mostres per als anàlisis de menjar, 

superficies i aigua als albergs gestionats per l’ACJ. 

 

2. ABAST 

Aquest procediment abasta el procés de presa de mostres de menjar, superfícies de cuina i zona de servei 

de menjar, aigua de consum humà, aigua per a controls de legionel·la i aigües residuals als albergs 

gestionats directament per l’ACJ. 

Es recull també el canal i forma en que es trametran els resultats de les analítiques a l’ACJ. 

 

 

3. RESPONSABILITATS 

L’empresa d’anàlisi:  

- Realitzar les anàlisis i trametre els resultats en temps i forma segons s’especifica en el present 

procediment. 

 

Persona que recull les mostres:  

- Prendre les mostres per als anàlisis garantint el correcte tractament de les mateixes. 

 

Personal de l’alberg: 

- Facilitar les tasques de recollida de mostres i informar de qualsevol incidència que es pugui donar 

relacionada amb el bon compliment d’aquest procediment. 

 

Director/a de l’alberg: 

- Coordinar amb l’empresa d’anàlisis la recollida de mostres i facilitar l’accés als punts de mostreig. A 

més informarà al Responsable de Seguretat i Normativa de l’ACJ de qualsevol incidència que 

es doni en el compliment d’aquest procediment amb la major brevetat possible. 
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4. DESENVOLUPAMENT 

3.1 Primera Fase - Planificació 

 

Es procurarà, sempre que les circumstàncies ho permetin, prendre les mostres en períodes de funcionament 

normal dels albergs. 

 

A aquest efecte a principis d’any l’ACJ trametrà a l’empresa encarregada de realitzar les analítiques un 

calendari de tancament dels centres per tal que realitzi la planificació de presa de mostres als diferents 

centres. 

Un cop feta aquesta planificació es consensuarà amb el Responsable de Seguretat i Normativa de l’ACJ el 

qual sempre tindrà potestat per alterar o modificar les dates de presa de mostra en funció de les condicions 

de funcionament dels centres. 

 

En cas que s’hagin de prendre mostres per causes no previstes el moment apropiat per a fer-ho es 

consensuarà amb la Direcció del centre afectat. 

 

En tot cas sempre es trucarà un mínim de dos dies abans al centre per tal de validar la data de presa de 

mostres podent veure’s modificada en cas que per l’activitat del centre resulti incompatible. 

 

3.2  Segona Fase – Presa de mostres 

 

La presa de mostres la realitzarà sempre personal de l’empresa degudament identificat i capacitat per a 

realitzar aquesta tasca. 

 

La presa de mostres sempre es realitzarà en presència de la direcció del centre o d’un altre persona 

designada a aquest efecte per la direcció. 

 

Es deixarà sempre constància escrita (albarà) de les mostres recollides, data de recollida, hora i condicions 

de recollida de les mostres. Aquest albarà serà signat per el personal de l’empresa d’anàlisi i la Direcció del 

centre (o persona designada al efecte) i se’n deixarà copia a l’alberg. 

 

Les mostres es prendran i emmagatzemaran emprant els millors mitjans disponibles tenint sempre en 

compte la preservació de les condicions de la presa de mostres i la seva conservació fins el moment de 

l’anàlisi. 

L’empresa sempre comptarà amb elements de sobra per si cal fer alguna presa de mostres addicional en el 

moment de la visita si les condicions així ho requereixen. 

Es mantindran sempre les màximes condicions de neteja i higiene tant en el personal com en l’equipament 

en el moment de prendre les mostres i en llur transport. 



 PROCEDIMENT PER A LA PRESA DE MOSTRES PER 
A ANÁLISI ALS ALBERGS 

Data:  3/11/2016 

Rev: 01 

Pàg: 4 de 6 

 

P-Procediment analítiques v3 

 

 

3.2.1 Mostres de menjar 

 

Les mostres de menjar es prendran sempre del menú que es serveixi en el moment mes proper a la presa 

de mostres. 

En procurarà, sempre que les circumstàncies ho permetin agafar les mostres de la línia de servit i, en cas de 

no disposar-ne, del punt més proper al servei als usuaris (tant en el temps com en l’espai). 

Es deixarà constància de la mostra presa, el lloc i hora en que s’ha pres així com de la temperatura en que 

es trobava l’aliment en el moment de la presa de mostres. 

 

 

En casos molt excepcionals es permetrà que el personal de cuina guardi una mostra per a analitzar “a 

posteriori”. En aquests casos l’empresa haurà d’haver proporcionat amb anterioritat els contenidors 

específics per a la presa de mostres i ho notificarà amb una antelació mínima de dos dies. 

El personal de cuina prendrà les mostres en el moment de posar el menjar a la línia de self i congelarà les 

mostres deixant constància de les mateixes dades (data, hora, temperatura i identificació de la mostra). 

En cap cas es prendrà com a mostra per a analitzar el menú testimoni que es guarda a l’alberg. 

En cas en que hi hagi doble menú sempre es prendrà la opció de menjar cuinat que tingui menys 

temperatura. 

En cas que el dia de presa de mostres toqui picnic es prendrà com a mostra d’anàlisi l’entrepà del picnic. 

 

3.2.2 Mostres de superfícies 

 

Les superfícies de treball a analitzar seran en tot cas superfícies de treball utilitzades el dia de la presa de 

mostres. 

 

3.2.3 Mostres d’Aigua de Consum Humà 

 

Les mostres d’aigua de consum humà es prendran de forma rotativa en els diferents punts de l’alberg de 

forma que es vagi avaluant la idoneïtat de l’aigua en la totalitat de la instal·lació. 

Es deixarà córrer l’aigua al menys un minut abans de prendre la mostra. 

Es deixarà constància del punt de mostra, la temperatura de l’aigua i la temperatura ambient en el moment 

de la presa de la mostra. 

 

3.2.4 Mostres d’aigua per Legionel·la 

 

Les mostres d’aigua per l’analítica de detecció i recompte de Legionella spp es prendran seguint la 

programació establerta a cadascun dels albergs. Si en el moment de la recollida no pot realitzar-se la pressa 
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d’alguna de les mostres en concret es prendrà mostra del punt més proper possible i es farà constar a la 

descripció de la mostra del butlletí d’anàlisi. 

 

Les mostres s’agafaran en envasos estèrils amb neutralitzant i el procediment de recollida ha de seguir les 

premisses detallades a l’Annex 6 del RD 865/2003: 

- Als dipòsits d’aigua tant freda com calenta, es recollirà 1 L d’aigua preferiblement del fons del 

mateix, recollint, en cas d’existir, materials sedimentats. Mesurar temperatura de l’aigua i 

quantitat de clor lliure. 

- A les xarxes de distribució, tant d’aigua freda com de calenta, es recollirà agua dels punts 

terminals considerats representatius. Es recollirà 1 L d’aigua, recollint primer una petita 

quantitat, uns 100 ml, després es rascarà l’aixeta o dutxa amb un escovilló que s’incorporarà al 

mateix envàs i recollir la resta d’aigua arrastra les restes del rascat. Mesurar temperatura de 

l’aigua i quantitat de clor lliure. 

- En el cas de mostres d’aigua calenta superiors a 55ºC de temperatura, s’haurà de refredar la 

mostra després de la seva recollida (refredant l’envàs amb aigua freda, per exemple) 

 

 

3.2.5 Mostres d’aigües residuals 

 
Les mostres d’aigües residuals es prendran només en aquells albergs en que així ho requereixin les 

condicions de l’autorització d’abocament i es tot cas les analítiques a realitzar s’ajustaran a dites condicions. 

Es pactarà amb anterioritat amb l’alberg el dia de presa de mostres per tal de garantir que les mostres es 

prenen en condicions de funcionament normal de l’alberg. 

 

3.3  Tercera Fase – Tramesa de resultats analítics 

 

Els resultats de les mostres es trametran en format digital a l’alberg corresponent i s’incorporaran a la 

Plataforma de Control Normatiu de l’Agència Catalana de la Joventut segons les accions corresponents de 

la mateixa. 

 

En cas que es detectin resultats fora dels marges d’especificació es notificarà a l’alberg amb caràcter 

d’urgència per tal d’avaluar les mesures correctives a emprendre. En aquests casos també s’avisarà per 

correu electrònic al Responsable de Seguretat i Normativa de l’ACJ i s’adjuntarà copia del resultat de les 

analítiques. 

 

5. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

 

• Reglament (CE) 2073/2005 del 15 de novembre de 2005 relatiu als criteris microbiològics aplicables 

als productes alimentaris. 
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• Reglament (CE) 1441/2007 del 5 de desembre de 2007 que modifica el Reglament 2073/2005. 

• Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de 

consum humà 

• Reial Decret 314/2016, de 29 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 140/2003 

• Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiénico-sanitaris per la 

prevenció i control de la legionel·losi. 

• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higinicosanitàries per a la 

prevenció i el control de la legionel·losi. 

• Guía tècnica per la Prevenció i Control de la Legionel·losi en instal·lacions 

 


