
Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151 

Barcelona: 
Catalunya Central: 
Girona: 
Lleida: 
Tarragona 
Alt Pirineu i Aran: 
Terres de l'Ebre: 

Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900 
Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA , Tel. 938 753 382 

Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000 
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 600 

Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617 
Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 TORTOSA, Tel. 977 441 234 
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GRANJA ESCOLA L'AURÓ SLL 

GRANJA ESCOLA L'AURÓ SLL 

50.06457/CAT 

 Casa Auró, CM de Llanera .    

25750 TORÀ 

26/03/2021 09:00  

   

Acta d inspecció 

Data Hora inici: Hora final: 

Identificació del lloc de l actuació 

Nom i cognoms o raó social de l entitat 

Nom establiment DNI/NIF/NI 

Domicili establiment 

Municipi Codi Postal Telèfon 
 

Adreça de correu  
leila@auronatura.org  

RSIPAC: RGSEAA: ROESB: - Altres: 

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l ASPCAT en relació al nom i/o domicili de 
l empresa/establiment i/o les seves activitats:   No   Sí (les diferències han de quedar recollides en l acta) 

Autorització / Registre 

Motiu/s de l'actuació 
Es realitza del programa integrat de control sanitari dels Allotjaments 
Infantils Juvenils (AIJ). 

 
 

 
Activitat/s Inspeccionada/des 

B25736414 

Cognoms i nom: RIBES PARERA, LEILA DNI/NIE: 44990030Y 

X 

Representant Legal Empresa En qualitat de: 

Signatura Inspector/a: Signatura Inspector/a: Signatura Inspector/a: Signatura del/de la compareixent: 

Inspector/s 
Cognoms i nom: 

 

ANNA CANAL MONEGAL 
 

Persona davant la qual s estén l acta 

 

 

leila
Resaltado
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En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" 
d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut 
pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00. 
 
Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi 
correspongui serà notificada al subjecte passiu  per l'òrgan competent. 
 
 x   Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on 
voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS. 
 
Adreça de correu electrònic: leila@auronatura.org                                     Telèfon mòbil:                
 
En cas de notificació per correu postal, aquesta s efectuarà a l adreça indicada a la capçalera de l acta. Si es desitja rebre la 
notificació en una altra adreça, indicar quina:                                                   
 
En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 4 pàgines  inclosos 
els annexos. 

Relat dels fets i recull d observacions 

1. FETS 

40 places. Amb u Disposen de 

 

 

1.1.  

1.1.1. Control de salubritat de les instal·lacions 

 Les condicions higiènic sanitàries de  

 

1.1.2.  

  

 

 Els nivells de desinfectant lliure residual en el moment de la inspecció és de: 0.44 ppm. 

 D  

Es recorda que anualment cal realitzar un anàlisi de control de la xarxa (ACN) , i que cada 5 anys aquest 

es substitueix per un anàlisi de xarxa interna (ACI). 

 

1.1.3.  
 

  

-EN-13443-1, i a 

continuació es distribueix a tota la casa. 
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inferior. Existeix un circuit de retorn. 

 
 El manteniment el realitza personal propi, així com també una empresa subcontractada (Ambifit). 

està inscrita al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP), per a la prevenció 

i control de la legionel·losi. 

 Programa  de manteniment higènicosanitari. 

 Disposen dels registres que asseguren el compliment del programa de manteniment, tant de la xarxa 

 

 de les activitats de manteniment que recull les incidències, les activitats realitzades, 

les dates de parades i engegades tècniques de la instal·lació. 

 La instal·lació ha estat subjecte de la revisió periòdica per una entitat de revisió i disposa del certificat de 

revisió favorable (ECA) 

data 30/08/17. El resultat és conforme. 

 El personal responsable del manteniment de la instal·lació disposa de la formació necessària en control i 

prevenció de la Legionel·la (Mario, Juny 2019). 

 

1.1.3.1. Comprovacions in situ 

Es realitzen les següents comprovacions: 
 

Punt Clor Tª AFCH Tª ACS 

Acumulador    60ºC 

Punt final 0.44 ppm 22 ºC 41ºC * 

 
*  Disposen de vàlvules mescladores a punt terminal. 

 

1.1.4. Control de plagues 

 D  

 insectocutors i mosquiteres realitzat pel personal 

propi. 

 Manifesten que en una freqüència anual, una empresa externa, realitza les tasques de prevenció i control 

de plagues (Ambifit). 
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1.1.5. Vigilància i control alimentari 

Disposen de cuina pròpia i és el personal propi qui prepara els menús. guia de minoristes de la 

Diputació de Barcelona. 

 

1.1.6. Control del compliment de la normativa del tabac 

 de la normativa tabac, constatem 
conforme està prohibit fumar. No trobem indicis de consum de tabac ni de dispositius susceptibles 

 

 

 

2. NO CONFORMITATS DETECTADES 

 

NC 1. Manca la documentació que acrediti la neteja i desinfecció dels circuits d AFCH, ACS i punts terminals. 

Disposen del contracte anual amb Ambifit, i la responsable assegura que van venir el mes de gener a realitzar la 

neteja i desinfecció. 

NC 2. Reviso la informació dels al·lèrgens que disposen en forma de taula i caldrà actualitzar tots els al·lèrgens no 
declarats (sulfits en hamburguesa o mandonguilles). 

NC 3. No aporta acreditació de la formació del personal manipulador. 
NC 4. Manca l e control anual (ACN). 
NC 5.  
NC 6. Manquen els registres de neteja de les instal·lacions (lavabos, habitacions, etc.). Disposen dels documents però no 

s han posat en funcionament. 
La responsable manifesta que degut a la pandèmia no han tingut activitat de lleure. 

 

3. CONCLUSIONS 

 Les no conformitats detectades suposen un incompliment de la normativa vigent. Insto als responsables de 

-les de forma immediata. 

 Cal aportar la següent documentació a anna.canal@gencat.cat en un termini de 30 dies: 

- Document acreditatiu de la  

- Anàlisi Control ) 

-  

- Formació del personal manipulador. 

 S adjunta a l actuació el protocol: PROGRAMA INTEGRAT DE CONTROL SANITARI ALS ALLOTJAMENTS INFANTILS I 

JUVENILS: ASPECTES ADDICIONALS DE CONTROL EN EL MARC DE LA COVID-19. 

 




