
GESTIONANT ELS RISCOS EN RESTAURACIÓ



La història del Viena

Establiments Viena va néixer 
l’any 1969 de la mà de dos amics 
que, viatjant pel Centreuropa, 
van descobrir nous formats de 
restauració.

Vam començar amb petits locals  a 
la zona del Vallès i a dia d’avui 

tenim 56 locals distribuïts a 
Catalunya, Andorra i València.



Què ens diferencia?

La nostra manera de fer les coses

PRODUCTE

ESTABLIMENT

SERVEI



PRODUCTE
- Ingredients autèntics i reconeixibles.

- Productes de màxima qualitat, poc processats i elaborats segons els
processos artesanals i tradicionals però comptant amb la tecnologia actual.

- Sense manipular el producte en excés: “som el que mengem”.



- Un punt de trobada, on gaudir de plaers gastronòmics, on viure bons moments.

- Inspirat en els cafès europeus: cuina oberta tot el dia i amb una proposta molt
variada.

ESTABLIMENT



- Proximitat, familiaritat atenció personalitzada i única per a cada client.

- Equip amb compromís: serietat i rigor pel treball ben fet.

SERVEI



Convenció Establiments Viena – Febrer 2016

Més de 45 anys treballant amb passió per a 
descobrir els tresors de la cultura popular europea i

compartir-los amb els seus clients.



GESTIONANT ELS RISCOS



«Riesgo», la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la 

salud y de la gravedad de ese efecto, como consecuencia de un factor de peligro.

REGLAMENT 178/2002 



CONTAMINACIÓ 
BIOLÒGICA 
(MICROO + 
PARÀSITS)

FOCUS: AFECTACIÓ CLIENT 

RISCOS CONTAMINACIÓ 
QUÍMICA 

OBJECTES 
ESTRANYS

AL·LÈRGENS NO 
DECLARATS 

Moderador
Notas de la presentación
La indústria alimentària ha de focalitzar els seus esforços en eliminar/controlar aquells riscos que tenen una afectació directa sobre els clients. Aquests riscos els podríem classificar en 4 tipus:Contaminació biològica (tant microbiològica com per paràsits)Al·lèrgens no declaratsContaminants químics (ja sigui per excés d’additius, restes de productes neteja, migració d’envasos....)Objectes estranys (des de un objecte com a tal a presència d’insectes)Aquests son els punts que realment ens interessa mantenir sota control 



COM CONTROLEM ELS RISCOS?
1. AMB LA SEVA IDENTIFICACIÓ 

CONEIXENT TOTES LES 
FASES DEL PROCÉS

AVALUANT EL NIVELL 
D’AFECTACIÓ DE CADASCÚ 
D’AQUESTS PERILLS 

BON SISTEMA APPCC:
- “VIU”
- PRÀCTIC 



RISCOS INTRÍNSECS AL PROPI 

ALIMENT 

RISCOS EXTERNS GENERATS 

PER LA PRÒPIA MANIPULACIÓ

Moderador
Notas de la presentación
Aquests perills  poden venir de forma intrínseca (el producte utilitzat ja els presenta com a tal) o poden ser incorporats de forma externa. 



 PLA DE CONTROL DE PROVEÏDORS

 PLANS ANALÍTICS INGREDIENTS

RISCOS INTRÍNSECS 
AL PROPI ALIMENT 

• Anàlisis químics: contaminants, estudis de migracions,  % 
additius, qualitat producte, (...).

• Determinació d’ al·lèrgens
• Anàlisis microbiològic 

FONAMENTAL: ESTABLIR FREQÜÈNCIA QUE ENS APORTI INFORMACIÓ SIGNIFICATIVA

 PROCÉS DE DESINFECCIÓ (FRUITES/VERDURES)

2. APLICANT MESURES DE CONTROL 

Moderador
Notas de la presentación
Els riscos inherents al propi producte els controlem a través de:Pla de control de proveïdors: fer avaluació dels mateixos en funció del risc, del nivell d’afectació i de les desviacions provocades Plans analíticsProcés de desinfecció (per les fruites i verdures) Químics: fonamental tenir informació de la quantitat d’additius o concentració que porten els nostres productes, si hi ha envasos que poden provocar problemes de migracions cap al producte final o si realment els productes  compleixen amb l’estàndard “qualitatiu” definit ( Ex: farina; humitat, proteïna, gluten i resultat alveograma) 



 PLA DE FORMACIÓ 
 PLA  DE NiD DE SUPERFÍCIES I ESTRIS
 PLA DE CONTROL DE Tª
 PLA DE CONTROL DE L’AIGUA 
 PLA DE DDD
 PLA CONTROL AL·LERGENS 
 PLA DE MANTENIMENT I DISSENY D’INSTAL·LACIONS 
 PLANS ANALÍTICS PRODUCTE ACABAT
 PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE COSSOS ESTRANYS
 PROCEDIMENT PER L’ACCÉS DE PERSONAL EXTERN 
 PREPARACIÓ I RESPOSTES DAVANT EMERGÈNCIES 
 GESTIÓ DE DESVIACIONS 
 PROCÉS PER LA RETIRADA DE PRODUCTES I GESTIÓ DE CRISI ALIMENTÀRIA 
 PROCÉS PEL DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES 
 BONES PRÀCTIQUES DE MANIPULACIÓ 

RISCOS EXTERNS 
GENERATS PER LA PRÒPIA MANIPULACIÓ

Moderador
Notas de la presentación
Els riscos inherents al propi producte els controlem a través de:Pla de control de proveïdorsPlans analíticsProcés de desinfecció (per les fruites i verdures) Químics: fonamental tenir informació de la quantitat d’additius o concentració que porten els nostres productes, si hi ha envasos que poden provocar problemes de migracions cap al producte final o si realment els productes  compleixen amb l’estàndard “qualitatiu” definit ( Ex: farina; humitat, proteïna, gluten i resultat alveograma) 



2019:  5300 anàlisis 
de control



3. SISTEMA D’AUDITORIES INTERN  EFECTIU PER 
GARANTIR L’ APLICACIÓ DEL SISTEMA 

2019:  ≈ 240 auditories  
de seguiment



NO ÉS FÀCIL LA GESTIÓ D’UN BON 
SISTEMA DE QUALITAT 



OBLIGATORI FOCALITZAR LA GESTIÓ DEL RISC:

PROCESSOS I CONTROLS SIMPLES + EFICIENTS + PRÀCTICS 

OBJECTIU: GARANTIR EL COMPLIMENT 

• NORMATIVES OBERTES A LA INTERPRETACIÓ

• L’ ADMINISTRACIÓ A VEGADES “OBLIDA” L’ APLICACIÓ PRÀCTICA

• ÉS FÀCIL DEIXAR-SE ARROSSEGAR PER L’EXCÉS DE VERIFICACIONS



LES EMPRESES LES PRIMERES INTERESSADES 
EN EL CONTROL DEL RISC... 

• Els clients parlen malament de l’empresa = mala reputació (no entren 
clients nous). NO REPETEIXEN

• Retirada de productes = pèrdues econòmiques.

Pèrdua de la marca  tancament locals 

FALTA D’INVERSIÓ  



La gestió del risc.....

és un dels eixos de qualsevol empresa

no hi ha consciència de la quantitat de recursos necessaris pel seu control 

ha de ser suficientment visible, pràctica i clara per garantir el seu compliment



Moltes gràcies!
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