
Dades de l'acta

Número de l'acta Municipi:

Cunit

Dia Hora inici: Hora final:

Inspector/a Adscrits

ACTA INSPECCIÓ ESTABLIMENT

Dades de l'establiment

Nom comercial Activitat

Adreça(tipus de via, nom i núm.) Municipi Telèfon

Nom cognoms persona present inspecció   NIF En qualitat de

Dades de l'expedient

Nom del titular(persona física o jurídica) NIF

Adreça notificacions (tipus de via, nom i núm.)Municipi Telèfon

Data comunicació: Classificació expedient

Documentació en possessió de l'inspector/a 

o  Declaració responsable salut alimentàriao  Projecte tècnic

Documentació mostrada en possessió del titular de l'activitat

Tipus de verificació realitzada

o Sí o No Amb pressa de mostres o mesures

o Sí o No Amb personal extern d'una entitat col·laboradora ( si s'escau).

● Nom de la persona: ________________________________________

● Entitat col·laboradora: ______________________________________

Verificacions generals realitzades

o Sí o No L'activitat s'ajusta a la documentació presentada.

o Sí o No Les condicions d'accessibilitat s'ajusten a la comunicació i són suficients:

● Itinerari:____________________________________________

● Cambres higièniques:_________________________________

o Sí o No ● Dóna compliment a la normativa municipal que afecta a l'establiment.

o Sí o No ● Coincidència entre els plànols del projecte i la realitat.

Verificacions dels vectors ambientals realitzades

o Sí o No Disposa de permís d'abocament d'aigües residuals (si s'escau).

● Òrgan emissor: ____________________________________________

o Sí o No La producció i tipologia de residus s'ajusta a la comunicació i és suficient

o Sí o No ● L'emmagatzematge dels residus és correcte.

o Sí o No ● La gestió dels residus és correcte.

o Sí o No ● Òrgan gestor:_______________________________________________

o Sí o No ● Disposa d'estudi de minimització de residus (per a residus especials).

o Rebut vigent d'assegurança de responsabilitat civil.

     Expedient:

o  Comunicació prèvia/Declaració responsableo  Plànol

o Projecte tècnic signat pel titular i tècnic (en cas de comunicació).

o Certificat tècnic signat per un tècnic competent.

oPòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. Quantia:__________ Núm:______________________



o Sí o No La renovació d'aire de l'activitat s'ajusta a la comunicació i és suficient.

o Sí o No L'il·luminació d'aire de l'activitat s'ajusta a la comunicació i és suficient.

o Sí o No Disposa de focus emissors a l'atmosfera.

● Identificadors: ______________________________________________

● Llibre de registre: ___________________________________________

● Presa de mostres: __________________________________________

Verificacions d'incendis realitzades

o Sí o No Activitat inclosa en els annexos I o II de la Llei 3/2010.

o Sí o No Disposa del certificat de l'acte de comprovació en matèria de prevenció i seguretat d'incendis.

o Sí o No Mesures prevenció i protecció contra incendis s'ajusten a la comunicació i són suficients.

o Sí o No Disposa de certificat d'ignifugació del material (si s'escau).

o Sí o No Disposa de contracte de manteniment mitjans prevenció i protecció contra incendis.

o Sí o No Disposa de __ extintors pols ABC i __ extintors CO2. Data última revisió:_________

o Sí o No Disposa de __ BIEs. Pressió:______________. Data última revisió:_____________

o Sí o No Disposa d'elements de senyalització: BIEs, extintors, polsadors, evacuació.

o Sí o No Disposa d'enllumenat d'emergència: sortida, quades elèctrics, extintors, BIEs, evacuació.

o Sí o No L'enllumenat d'emergència funciona correctament.

o Sí o No La càrrega de foc calculada s'ajusta a la comunicació i és suficient.

o Sí o No Resistència al foc estructura i elements delimitadors s'ajusta comunicació i és suficient.

o Sí o No La sectorització i locals de risc especial s'ajusten a la comunicació i són suficients.

o Sí o No Disposa de ___ sortides d'evacuació.

o Sí o No Els recorreguts d'evacuació s'ajusten a la comunicació i són suficients. 

o Sí o No Disposa de pla d'emergència o autoprotecció (si s'escau).

Activitats afectades pel REPAR. Verificacions realitzades.

o Sí o No Disposa de rètol informatiu de l'aforament del local. Aforament:____________________

o Sí o No Disposa de rètol informatiu de dret d'admissió.

o Sí o No Disposa rètol informatiu prohibició venda i subm. Begudes alcoholiques menors 18 anys.

o Sí o No Disposa rètol informatiu venda tabas a menors d'edat (si s'escau).

o Sí o No Disposa rètol informatiu prohibició entrada a menors de 16 anys (si s'escau).

o Sí o No Disposa de fulls de reclamacions.

o Sí o No Disposa personal de seguretat d'una empresa contractada per l'establiment (si s'escau)

o Sí o No Disposa de limitador acústic degudament calibrat.

o Sí o No Disposa de ___/___lavabos i ___/___ cabines de vàter per a homes/dones.

Observacions

El representant de l'establiment i el de l'Administració fan constar que el control es porta a terme

mentre l'establiment esta en règim normal de funcionament.  oSi.  o Altres:___________________ 

Resultat de l'inspecció

o No s'han detectat defectes rellevants, llevat dels inaccessibles en el moment de la inspecció.

o Desfavorable amb defectes lleus, s'emetrà informe complementari amb requeriment.

o Desfavorable, la instal·lació queda fora de servei.

Es finalitza l'acta a les:_____ hores del dia __/__/__ i es signa, un cop llegida. Es fa entrega d'una 

còpia  a les persones que han intervingut.

Signatures

Inspector/a Persona interessada


