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Sanitas Residencial Tarragona 

SANITAS MAYORES SL 

50.03413/CAT 

AV Catalunya 54    

43002 TARRAGONA 

06/02/2019 00:00 23:59 

   

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/NIE 

Domicili establiment 

Municipi Codi Postal Telèfon 

 

Adreça de correu electrònic 

jml@sanitas.es 

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 
Codi Programa/VPA 1: P. d'insp. infra. i equipaments establ. alimentari; Codi Programa/VPA 2: P. d'insp. processos i 
productes alimentaris; Codi Programa/VPA 3: P. avaluació autocontrols alimentaris (INSPECCIÓ))  

Residencia d’avis amb cuina pròpia 

Activitat/s Inspeccionada/des 

B58937178 

Cognoms i nom: Martinez Lavega, Josep DNI/NIE: 40936936 H 

X 

  Director En qualitat de: 

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

Inspector/s 

Cognoms i nom: 

jordi.sabater@gencat.cat 

JORDI SABATER TORTAJADA 
TELF 607071510 TELF 607071510 

Persona davant la qual s’estén l’acta 

 

 

jsabater
Lápiz
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En aplicació de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 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:    jml@sanitas.es                              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 3    pàgines  
inclosos els annexos. 

Relat dels fets i recull d’observacions 

Realitzo la inspecció per comprovar l’estat d’ordre, neteja i manteniment de les instal·lacions, 

practiques i manipulacions dels aliments així com els autocontrols. 

Actualment tenen 192 residents i 13 usuaris del centre de dia. S’elaboren diàriament 220 

dinars i sopars diaris. 

La elaboració es fa durant el matí i els menjars es guarden a l’armari calent o a la nevera. 

En el moment de la inspecció les condicions d’ordre i neteja, estiba dels aliments, 

temperatures de conservació, caducitats revisades i manipulacions observades són 
correctes. 

Reviso la següent documentació 

1. Registres de les temperatures de conservació dels aliments de Gener i Febrer del 2019. Les 

temperatures revisades són correctes. 

2. Registres de les temperatures d’elaboració i servei dels menjars de Gener i Febrer del 
2019. Les temperatures són correctes. 

3. Registres de la neteja i desinfecció. 

4. Anàlisi microbiològiques de ( laboratoris Calitec ) 
a. Superficies fetes al Gener del 2019 . Els resultats són correctes. 

b. Manipuladors fetes al Gener del 2019. Es determina la presència o absència 

d’Staphylococcus aureus en nas i ungles. Els resultats determinen absència. 

c. Plats preparats al Gener del 2019 ( petxuga de pollastre ) . Els resultats són 

correctes. 
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5. Butlletes del control i seguiment dels tractaments dins del Pla de Control de Plagues. Ho ha 
realitzat l’empresa mont medi en data 01/02/2019. 

6. Relació dels plats preparats amb la declaració dels al·lèrgens. 

 

 

- Mesuro el clor lliure residual  amb l’aparell Hanna i els valors obtinguts són 
1,65 ppm i 2, 23 ppm a les aixetes de la cuina. Reviso el clorador automàtic i està ajustat 

a 1.25ppm. segons el RD 140/2003 el nivel màxim de clor lliure residual permés a l’aigua 
de beguda és de 1ppm.  

- Durant la inspecció observo que el tren de rentat de vaixella i cubertería no arriba a 

82ºC. 

 

Mesures correctores 

1. Ajustar la temperatura de funcionament del tren de rentat de vaixella a una 
temperatura igual o superior a 82ºC 

2. Baixar el nivel de clor lliure residual fins a 1ppm ( la concentració recomanada és 
0.2ppm-0.8ppm ).  

3. Les mostres del menú testimoni han de tenir un pes mínim de 120-150 gr. 

4. Enviar per correu electrònic les butlletes de calibració del clor de desinfecció de l’aigua 
de beguda. 

5. Netejar la campana extractora de la cuina. 

 

Termini 1 mes 

   

 


