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Acta d'inspecció 

Núm. Acta 

BA2200978478•1 

Núm. l de 3

Data: 09/03/2022 Hora lnlcl: 10:00 Hora final: 13:00 

ldentificació del lloc de l'actuació 

Nom I cognoms o ra6 social do I 'ontitat 
VIDA PER L'AVI SL 
Nom establlment 
Residencia gerlélrlca Vlda par l'Avl 
Oomlclll ostnbllment 
CR Crislofol Colom 11 
Munlcipl 
VILASSAR DE MAR 
Autorlttacl6 / Registro 
RSIPAC: 50.05231/CAT RGSEAA: 
Actlvitat/s Inspeccionada/des 
Residéncia geriátrica 

Codi Postal Teléfon 
08340 937540670 

ROESB: 

ONI/NIF/NIE 
862071832 

Aefrec;a efe correu eleclronic 
info@vídaperlavl.cat 

Allres: 

E• dolocton difor�ncloa ontro les dados nctunls I les roglstradoa por l'ASPCAT on rolncló al norn 1/o domicill do 
l'omproaslostabllmont 1/o los eevos activitats:OC]NoQI (los dlfor6nclos han do quodor rocollldos on l'acta) 

Motiu/s de l'actuació 7 

Codl ProgramaNPA 1: Clrol sanllari allmenls I eslabl. allrnenlaris; Codl ProgramaNPA 2: P. ctrol. apllcaci6 normaliva 
labac) 

;.:I n.:;s:.Jpi:..ci:..c:;.t::.;o::.;r.:;/s;;... __Cognoms I nom: /. 

:Persona davanlla aual.Jt'oo♦A- " :.;t::,a:...,_ _______________________ _ 
Cognoms i nom:             
DNI/NIE:
En qualltat efe:  

  
 
Slgr10,n 1�,111 



l!lll1 Generalltat de Catatunya 
!IIJll Departament de Satut 

Secretarla de Salul Pública 
S.1lld1IOCC,Ó(tt n�;il (IQ Piotoec-ó 04t 1., $. 11 

Núm. Acta 

BA2200978478-1 

Núm. 2 de 3 

En apllcació de l'articie 6 de ta llel org/lnlca 312018, de 5 de dosembre, de proteccló de dados personals I gara111ia deis drels digiIa1s, 
el Departament de Salut us Informa que les dades do canlcter personal que facihtou en aquesta acto s'lnctouen en el fitxer "SIAPS" 
d'ftQuest Oep8rtament La fine,Ut¿\t de le ,ecolllda de 100, dades és pravoure, ev110r I controlor els poM1hl9� efec1AA nn("JIIS pi:,r A IA l\:11111 
pública que puguln deriver-se de les activ11ats de tes emprases I Industries ublC8des a Catalunya. Podeu exerclr els drets d'eccés, 
rectificació, cancel tació í oposlcló de les dades subministradas adre�ant-vos a lo Secretarla de Salut Pública del Departament de 
Salut, Travessera de les CMs. 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, dlrecclo.aspait@gencat caVTel. 93 227 29 OO. 

SI com a consaqO/Jncia d'aquesta acta d'lnspeccló 1, d'acord amb ta normativo vlge11t, se'n merita alguna taxa, la llquldació que h, 
correspongul será notificada al subjecte passiu per l'órgan competent. 

GJ Accepto rebre noulicació elec116nlca deis acles admlnlstratlus relaclonats amb aquesta acta. lndiqueu l'adr•�• electrónica on 
voleu robre ols avisos de le-s vostres notificecions i un toléfon m6bil on, addicionalment. rebrou una avis SMS. 

Adre�• de correu electrónlc. lnfo@vidaperlavi cat Tetaron móbil: 

En cas de notlficacló por correu postal, aquesta s'efectuarb o l'adreca indicada a ta cap�lera de racta. SI es desitja rebre la 
notificacló en una altra adre¡;a, Indicar quina: 

En presónclo del/de la comparelxent Indicada en la primera pilglna, &'estén aquesta acta, que consta d'un total de 3 páglnos 
lnctosos els annexos. 

Relat deis fets i recull d'observaclons 

Es fa visita d'inspecció a l'establiment indica! per comprovar l'estat de les infraestructuras i 
equipaments, procés i producte, i autocontrols que duen a terme, de l'activitat amb la qual estan 
inscrits al RSIPAC. 
També es comprova quin control fan per la prevencló de l'anisakis. El pelx que elaboren arriba net, 
congela! o bé, en cas de peix frese, es fa un control visual per detectar anisakis. Si fos el cas, es 
regIstrana la IncIdenc1a per anisakIs I la mesura correctora a prendre. El peIx es serveIx sempre cuIt. 
Finalment es comprova si compleixen amb la normativa sobre mesures sanitaries enfront el 
tabaquisme. A !'entrada de l'establiment disposen d'un rétol indicant la prohibició de fumar i no hi ha 
indicis de consum, per tant compleixen dita normativa. 
Es tracia d'una residéncia geriatrica on el personal de culna elabora una mitjana de 22 menús per 
dinar i també per sopar, per consum in situ. Disposen d'una cuina independent i un menjador. 

Normativa aplícable: 

•Reglament 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la
higiene deis productes alimentosos (DOUE L 139, de 30 d'abril de 2004). 

•Reial decret 3484/2000. de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normas d'higiene per a
l'elaboració, distribució I comer<; de menjars preparats (BOE núm.11, de 12 de gener de 
2001 ). 

•Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat
de l'aigua de consum huma (BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2003). 

•Reial decret 1420/2006, d' 1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en
productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjar als consumldors 
finals o a col•lectivitats (BOE núm. 302. de 19 de desembre de 2006). 

•Llei 18/2009, de 22 d'octubre de Salut Públíca.
•Reglament CE 178/2002, de 28 de gener, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual

s'establelxen els principis i requisits generals de la legislació alimentaria, es crea l'Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentaria i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentaria. 

•Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitarias enfront del tabaquisme i reguladora de
la venda, el subministrament, el consum i la publicita! deis productes del tabac (BOE núm. 
309, de 27 de desembre de 2005), modificada perla llei 42/2010. 




