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Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA; Tel. 935 513 900 
Catalunya Central: Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA, Tel. 938 753 382 
Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000 
Lleida:Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 600 
Alt Pirineu i Aran: Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel, 973 654 617 
Tarragona Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151 
Terres de !'Ebre: Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 TORTOSA, Tel. 977 441 234 

Acta d'inspecció 

Data 21/12/2021 

Identificació del lloc de l'actuació 

Nom i cognoms o raó social de l'entitat 

PRYTANIS GRAN VIA SL 

Nom establiment 

PRYTANIS GRAN VIA SL 

Domicili establiment 

CR Amadeu Torner 48 

Municipi 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Autorització/ Registre 

RSIPAC: 50.06992/CAT RGSEAA: 

Activitat/s Inspeccionada/des 

MENJADOR COL.LECTIU SOCIAL 

Codi Postal Telèfon 

08902 

ROESB: 

Núm. Acta 

BA2100829977-1 

Núm. l de 3

DNI/NIF/NI 

863655435 

Adreça de correu 

Altres: 

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per J'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de 
l'empresa/establiment i/o les seves activitats:lx]No[Jií {les diferències han cie quedar recollides en l'acta) 

Motiu/s de l'actuació 
Codi Programa/VPA 1: 
Control sanitari aliments i establiments alimentaris 
Codi Programa/VPA 2: P. control aplicació normativa tabac 
Supervisió de plans de control de plagues a locals 

Inspector/s 
Cognoms i nom: 

Persona davant la gual s'estén l'acta 
Cognoms i nom: 

En qualitat de: Directora del Centre 

Signatura Inspector/a: Signatura Inspector/a: 

DNI/NIE: 

Signatura de la que la compareixent: Signatura Inspector/a: 
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Núm. Acta 

BA2100829977-1 

Núm. 2 de 3 

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 facili1eu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" 
d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i pontrolar 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.

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. 

� Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats ar1b 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:  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 aqu,3sta acta, que consta d'un total de 3 
inclosos els annexos. 

Relat dels fets i recull d'observacions 

FONAMENTS DE DRET/NORMATIVA APLICABLE 
Reglament 178/2002, de seguretat alimentària 
Reglament 852/2004, d'higiene dels productes alimentaris 

pàgines 

Reglament 853/2004, de normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal 
Reglament 854/2004, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL GONSEJO de 29 de abril de 2004 
por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los 
productos de origen animal destinados al consumo humana 
R.D.3484/2000, de menjars preparats
R.D. 140/2003, d'aigües de consum
Llei 18/2009, de Salut Pública
Reglament Delegat (UE) 2019/624 i Reglament d'Execució (UF) 2019/627, que regulen el control
oficial dels productes d'origen animal destinats al consum humêt
Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquisme y reguladora de la ven'ta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productes del tabaco
Qualsevol altra normativa que li sigui d'aplicació pel desenvolupament de l'activitat

NARRACIÓ DELS FETS 

La RESIDÈNCIA PRYTANIS GRAN VIA, S.L. del CARRER AIVADEU TORNER, 48 de 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT disposa de servei de menjador. 
El nombre de menús diaris és de aproximadament 120 dinars 'r 05 sopars 
La gestió de la cuina és duta a terme per: personal propi 

Comprovo el compliment de la Ley 42/201 O de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco amb el resultat següent: 

No es detecten no conformitats 
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Inspecciono el compliment de la normativa sanitària de les instal·lacions de menjador i cuina de 
La RESIDÈNCIA PRYTANIS GRAN VIA, S.L. en els apartats :;egüents: 

1-INFRAESTRUCTURES l lNSTALACIONS

No detecto no conformitats que siguin causa de perill sanitari en els
aliments manipulats al menjador de la Residènda PRYTAN IS GRAN VIA, S.L.

2-PROCÉS l PRODUCTE

No detecto no conformitats que siguin causa de perill sanitari en els
aliments manipulats al menjador de la Residència PRYTANIS GRAN VIA, S.L.

3-AUTOCONTROLS

No detecto no conformitats que siguin causa de perill sanitari en els
aliments manipulats al menjador de Residència PRYTANIS GRAN VIA, S.L.

CONCLUSIONS 

No detecto no conformitats que siguin causa de perill sanitari en els 
aliments manipulats al menjador de Residència PR1r'TANIS GRAN VIA, S.L. 

Control al·lèrgens: L'establiment disposa cie pla de control 
d'al·lèrgens correctament implementat 
Control d' Anisakis: el peix que forma part clels menús sempre és 
congelat 

Es fa a mans de la directora del centre el "Protocol per a la supervisió 
del pla de control de plagues a locals". Les dades d'aquest protocol 
es faran arribar a la inspectora sotasignat en el termini més breu 
possible 

Adreça de contacte: 
Telèfon de contacte: 




