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Subd¡recció General de Protecció de la Salut
Barcelona: Carer de Roc Boronat, 8l-95, 08005 BARCELONA : Tel. 935 51 3 900
Catalunya Central: Carer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA, Tel. 938 753 382
G¡rona:Plaqa de Pompeu Fabra, 1. 17002 GIRONA, Tel.872 975 000
Lle¡da:Av¡nguda de I'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, T€1. 973 70'l 600
Alt P¡rineu I Aran: Plaga Capdev¡la, 22, baixos, 25620 TREMP, T€1. 973 654 617
Tanagona AvingudadelaRe¡naMariaCristina,54,43002TARRAGONA,TgI977224151
Tenes de l'Ebre: Plaga de Ge¡ard Vergés, 1, 43500 TORTOSA, T el. 977 441 2U
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Acta d'inspecció
Data

Hora final:

Hora inici

0511012021

ldentificació del lloc de l'actuació
Nom i cognoms o raó social de l'entitat
GERICED SL
DNUNIF/NI
8.25331778

Nom establiment

RESIDENCIA LA ANUNCIATA

Domicili establiment
PL de Catalunya

11

Municipi

Codi Postal Teléfon

Adrega de correu

JUNEDA

25430

anunciata@anunciata.com

Autorització / Registre
RStpAC: 50.00932/CAT RCSTRR:

973151192

Altres:

ROESB:

ActivitaUs I nspeccionada/des

RESIDÉNCA DE GENT GRAN AMB CUINA
Es detecten diferéncies entre les dades actuals
I'empresa/establiment i/o les seves

i les registrades per I'ASPCAT en relació al nom i/o domicili

activ¡tats:[tr¡olli

(les diferéncies han de quedar recollides en I'acta)

Motiu/s de l'actuació
Codi ProgramaA/PA 1: Ctrolsanitarialiments iestabl. alimentaris)

(

lnspector/s
Cognoms i nom

Persona davant la qual s'estén I'acta
NAVARRO SANTANDREU XAVIER
Cognoms i nom
DIRECTOR
En qualitat de:

DNI/NlE: 43711675Z.
',
i
i

Fecha:
2021.1 0.05

",,

..

.:

''t. 'i.i.l'r-' ;,¡
, \

'12t28t02

+02'00'
S¡gnatura lnspector/a:

Signatura lnspeclor/a:

Si

gnatura lnspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

de

KD

s:uelii,$?n3ri'"
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En aplicació de I'article 6 de la Llei orgánica
3l2o18,de 5 de desembre, de protecció de dades personals garantia
i
dels drets digitals,
el Departament de salut us informa q'ue lei áaoes
ae car¿ctei peónáiqr" faciliteu
áqr"j"
s,inclouen en el fitxer ,,slAps,,
d'aquest Departament' La finalitat o" iá ie"oll¡oa
oe. res ¿áJes1J;;;il; evita.r i controtar
"n ets possibtes
"cta efectes nocius per ra
pública que puguin derivar-se de les
satut
activiiais oe les
i ¡ñá,iri¡"r uoicaoes a óri;ü;;;. podeu exercir ers dietsad,accés,
rectificació' cancel'lació i oposició de les dades.subministradái
"rpr"""i
a ra Secretar¡a dé sarut prrbrica der Departament
salut' Travessera de les corts, 13'l-15g, p*lro
de
nu" vlar¡a, oaoia"or"iáni-uos
B;;;;i;n",

direccio.aspcat@gencat.cavrel. 93 227 29 oo.
si com a conseqüéncia d'aquesta acta d'inspecciÓ i, d'acord
amb la normativa
vigent, se,n merita alguna taxa, la liquidació que
correspongui será notificada ar subjecte passiu per
r;órgan .áró"t"nt

hi

El

nccepto rebre notificació electrÓnica dels actes administratius
relacionats.amb
-"ooicionalment, aquesta acta. lndiqueu l,adrega electrónica on
voleu rebre els avisos de les vostres not¡r¡cacions
¡ un teléfon r¿diió"
rebreu una avÍs sMS.

Adrega de correu electrónic; anunc¡ata@anunc¡ata.com

nE&

rc;;,:""lxtlT:ffi ffü::',;:,1i,'l?,';3l,"sta

Teléfon móbil:

s'efectuará a l'adresa indicada a ta capsatera de t,acta.

si es desitja rebre

En preséncia del/de la compareixent indicada en la primera
página, s'estén aquesta acta, que consta
d,un total de

inclosos els annexos.

2

ta

pdgines

Relat dels fets i recull d'observac ions
ANTECEDENTS
Realitzo visita d'ínspecció per comprovar el compliment
de les condicions sanitáries establertes a la
normativa.
FETS: observo les següents deficiéncies:

l.lnspecció de procés i producte

a) Es recorda que els menús testimoni

:

s'han de recollir després de l'elaboració i han d'estar
clarament identificats
temperatura igual o inferior a quatre graus centígraos
ourani rn rin¡r de
ració individualde com a mínim cent-graus.

CONCLUSIONS

i datats, conservats en refrigeració a una
set dies i la quantitat ha de correspondre a una

