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Importants ajustos per disminucions de l’activitat en l’àmbit Sanitari i 
Sociosanitari

Necessitat d’optimització de costos, d’obtenir les màximes
eficiències

Casos d’instal·lacions obsoletes i amb necessitat d’inversions
Per adaptacions normatives

Per manteniment correctiu, per reposició

Per recerca de millores del rendiment i eficiència del servei

Casos d’instal·lacions ben equipades però infrautilitzades

Més exigència en seguretat alimentària i traçabilitat
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Introducció: el contexte actual



Models més eficients, que suposin estalvis “reals”

Fórmules que millorin la seguretat alimentària i nutricional

Solucions que no impliquin grans inversions en noves obres o 
equipaments

Models escalables en funció de l’activitat

MODELS FLEXIBLES, adaptats a les necessitats dels centres i 
usuaris

No renunciar a la qualitat final percebuda per l’usuari (organolèptica)

Formació i reciclatge del personal implicat en el servei

Models sostenibles en el temps i que ajudin al desenvolupament i 
equilibri en el territori
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Que hem d’aportar els gestors i agents implicats?
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Models clàssics de servei segons producció i distribuci ó

producció

manteniment

distribució

consum

producció
manteniment

distribució consum

abatiment

regeneració

Linia Calenta

Linia Freda

Primeres
Matèries

• En brut

• Semi
elaborat

• Elaborat

LC
LF

CUINA 
CENTRAL

Plats o 
productes

• Semi
elaborat

• Elaborat

Models “IN SITU” Models TRANSPORTATS

Ensamblatge

Ensamblatge

Ensamblatge

Recomanem models de 
Linia freda en l’àmbit
Sanitari i Sociosanitari



1. Eficiència d’una cuina de producció per 
especialització

2. Eficiència per aprofitament de la capacitat
ociosa de productivitat de les instal·lacions

3. Eficiència per unificació de planificació i 
producció entre dos o més centres
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Alguns casos pràctics: models flexibles i adaptats



Centre que produeix una 
gamma reduïda i molt
específica de receptes

1. Especialització
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Producció per lots, en 
multiporcions de llarga

conservació

S’assegura un producte
homogeni en tots els

centres receptors

El centre productor 
optimitza recursos 

existents

En centres receptors
s’estalvien recursos de 

cuina

Model que poden 
compartir centres amb

menús diferents



Centre productor: 
instal·lacions infrautilitzades

(baixa activitat)

2. Aprofitament de capacitat
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Producció de:                       
- més raccions dels

mateixos plats
- gammes de plats

diferents

Centres receptors: 
busquen més eficiència

de costos

Centres receptors: 
ensamblen els plats o 

productes en la seva línia
de producció/distribució

Es pot mantenir un cert
nivell d’acabats senzills
en els centres receptors

El nivell d’eficiència i estalvi
depèn de la unificació o 
variabilitat de receptes



3. Unificació de planificació i producció
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El centres participants
han de Unificar el seu

Pla de Menús

Per un resultat òptim, els
centres han de compartir 

sistema de línia freda

Distribució:
- en plats llestos per posar en 

les safates
- carros amb les safates ja 

muntades

Centres receptors: 
busquen més eficiència i 

estalvis per sinèrgies

Producció de més
raccions dels mateixos

plats i receptes pels
mateixos menús

Centre productor: 
instal·lacions infrautilitzades

i/o interès en buscar 
sinèrgies
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Conclusions

Compartir infraestructures, models de producció i planificació entre centres 
és una manera d’aconseguir eficiències

S’haurien de promoure projectes de col·laboració entre institucions, sobretot
tenint en compte el nivell d’instal·lacions infrautilitzades

Cal ser flexibles, adaptar-nos segons les necessitats de cada cas

Cal treballar en línia freda quan es produeix de forma anticipada per centres 
sanitaris i sociosanitaris

Es produeixen sinèrgies en funció del model escollit i característiques de 
cada centre

És més sostenible fer-ho entre centres d’un mateix territori: productes de 
proximitat, generació o manteniment d’activitat econòmica.   
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ISS Vision

Moltes gràcies per la 
vostra atenció

ISS, reconeguda com la millor empresa    
d’externalització de serveis a nivel 

mundial, en 2013 i 2014


