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Jsa/Csm
Expt: SP 3809/20 General 3033/20
Ass: Inspecció de l’Establiment Supermercat carrer Indústria 3
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Acomplint les obligacions municipals en matèria d’inspeccions sanitàries dels
establiments alimentaris d’àmbit local, es realitzen periòdicament dites
inspeccions als establiments de La Roca del Vallès, que han presentat risc mig
i/o alt en relació a la seguretat alimentària.
Aquestes inspeccions estan
conveniades amb el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, per tal
que siguin tècnics d’aquesta institució els que realitzin les esmentades
inspeccions.
Atès que en data 19 d’octubre de 2020, el Sr. Joan Piella, veterinari diplomat en
Salut Pública, ha fet inspecció al Supermercat, propietat del Sr. Zaheer Ahmad,
NIE X6885470Y, ubicat al carrer Indústria, 3, lliurant a l’Ajuntament el següent
informe tècnic de l’esmentada inspecció:
1-ANTECEDENTS:
• El 15 de setembre de 2020, amb motiu d’unes queixes, la Unitat d’Investigació
de Granollers del Cos de mossos d’esquadra inspecciona l’establiment ubicat al
carrer indústria, 3 de la Roca del Vallès i aixeca acta núm. 789273/20. La
higiene i les condicions del local són deficients, es precinta i tanca l’establiment.
Es sol·licita a l’Ajuntament que es comprovi que el titular del local disposa de
llicència d’activitats i que les condicions higienico-sanitàries compleixen la
normativa sanitària vigent abans d’autoritzar la reobertura del local.
• El dia 21 de setembre de 2020, el tècnic que subscriu, acompanyat de l’agent
1053 de la Policia Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, realitza la
inspecció de l’establiment del c. Indústria, 3 Bx en presència del titular, el Sr.
Zaheer Ahmad, NIE X6885470Y. Tots els presents porten mascaretes per
prevenció del Covid-19. L’activitat del local és de supermercat i botiga de
queviures. L’establiment es troba tancat al públic i precintat. Durant visita es
constaten deficiències que s’anoten al protocol d’inspecció, s’aixeca acta
d’inspecció núm. 05/2020 i es realitzen fotografies que s’adjunten a l’annex. Es
resultat de la inspecció és desfavorable, l’establiment romandrà tancat i el titular
es compromet a solucionar els problemes d’higiene, ordre i temperatura en un
màxim de 15 dies. Cal que el titular presenti una sol·licitud al Registre Municipal
demanant una nova inspecció per tal que des de l’Àrea de salut pública es pugui
comprovar que s’han corregit totes les deficiències abans de poder autoritzar a
obrir novament l’establiment. S’informarà del resultat de la inspecció pel seu
coneixement i seguiment a l’Àrea d’activitats de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, al Cos de mossos d’esquadra de Granollers i a la Policia Local de la Roca
del Vallès.
Les deficiències a esmenar són les següents:
A. Estructures i equips: 1. Els prestatges on s’exposen al públic les barres de
pa estan fetes de fusta, amb aglomerat, i en mal estat de conservació.
2. L’espai de magatzem a temperatura ambient és insuficient. No es pot utilitzar
com fins ara l’espai entre el WC i la sala de venda per guardar aliments, encara
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hi ha productes alimentaris en aquest espai, Cal que els dos ambients estiguin
separats per una doble porta.
3. Els serveis higiènics encara presenten una higiene deficient i no
disposen de cap sistema de ventilació – ni directa ni amb extracció-. La
il·luminació del sostre no està protegida. Es disposa d’un únic rentamans amb
pedal, connectat a un termo per l’aigua calenta, però sense dispensadors de
sabó ni de paper d’un sol ús.
4. Manca un armari tancat per guardar protegits els estris i els productes de
neteja i desinfecció.
5. Falta un cubell de deixalles estanc amb tapa i pedal per la fracció orgànica. Hi
ha una capsa de cartró destapada amb trossos de pa sec sota el forn.
B. Processos i manipulació d’aliments:
6. Cal augmentar la neteja i desinfecció sobretot dels serveis higiènics, es
comprova que a la zona de venda inclosos els racons i parts inferiors dels
expositors la higiene és ja acceptable. No s’observen productes caducats.
7. No hi poden haver productes alimentaris en contacte directe amb el terra.
S’observen garrafes i ampolles d’aigua, begudes, i caixes al terra.
8. Cal rentar i desinfectar les pinces de manipular el pa i guardar-les protegides
en un calaix o caixa de plàstic amb tapa d’ús exclusiu. Cal disposar d’un
dispensador de paper d’un sol ús a la zona de manipulació del pa..
C. Autocontrols:
9. No s’acredita cap dels prerequisits bàsics d’autocontrols. Cal acreditar l’origen
de l’aigua potable amb una factura recent de l’aigua. Manca un Pla de neteja i
desinfecció (amb els productes, dosis i freqüència d’ús), manca també un Pla de
control de plagues i contracte amb l’empresa si se’n disposa. No es detecta
presència de plagues durant la visita.
10. Cal acreditar la formació en higiene i manipulació d’aliments dels dos
treballadors.
11. Falta acreditar el registre diari del control de temperatura dels equips de
fred. Durant la visita es comprova que tots els equips –neveres i congeladorstenen un termòmetre, i que les temperatures estan dins el marge de tolerància.
12. Hi ha rètols informatius a la vista del públic en relació a la prohibició de
venda d’alcohol a menors d’edat i a què al local es disposa de fulls de reclamació
i queixa oficials.
2-FONAMENTS DE DRET/NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT
• R(CE)852/2004 relatiu a la higiene dels aliments
• RD3484/2000
• RD1137/1984 i modificacions posteriors
• RD140/2003
• Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d’octubre.
I qualsevol altra normativa sanitària que per l’exercici de l’activitat li sigui
d’aplicació.
3-FETS COMPROVATS
• El dia 19 d’octubre de 2020, a les 10:29h, el tècnic que subscriu realitza la
inspecció de seguiment a l’establiment del c. Indústria, 3 Bx – prèvia sol·licitud
del titular, Registre d’Entrada-2020-8643 de 23/09/2020, per tal de comprovar
les mesures correctores implementades . En el moment de la visita l’establiment
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es troba tancat al públic, el titular, el Sr. Zaheer Ahmad, NIE X6885470Y, en
facilita l’accés.
• Es comprova que s’han corregit totes les deficiències referents als apartats A)
Estructures i equips, i B) processos i manipulació que figuren a l’acta 05/2020 i
així es fa constar a la nova l’acta 08/2020 que s’aixeca, es realitzen fotografies
que s’adjunten a l’annex.
Respecte als autocontrols:
9. Resta pendent d’acreditar l’origen de l’aigua potable amb una factura recent
de l’aigua. Presenta un Pla de neteja i desinfecció i un Pla de proveïdors
incomplerts. Acredita un Pla de control de plagues i un full d’actuació de
l’empresa CORAL de 22/9/2020. No es detecta presència de plagues durant la
visita.
10. El titular mostra un correu electrònic de Ajuntament de Granollers conforme
a que els 2 treballadors (ell i el Sr. Waris Ali ) estan pendents de rebre els
certificats oficials d’un curs bàsic (4h) d’higiene i manipulació d’aliments que van
realitzar els dies 6 i 7 d’octubre de 2020.
11. Acredita un full de registres diaris de temperatures que han començat a
anotar. Durant la visita es constata que tots els equips –neveres i congeladorstenen un termòmetre a l’interior, i que les temperatures d’emmagatzematge són
correctes.
12. Hi ha rètols informatius a la vista del públic en relació a la prohibició de
venda d’alcohol a menors d’edat i a què al local es disposa de fulls de reclamació
i queixa oficials.”
Es per tot això que,
RESOLC :
PRIMER.- Aprovar comunicar al Sr. Zaheer Ahmad, NIE X6885470Y, la inspecció
sanitària del supermercat ubicat al carrer Indústria, 3, i la proposta favorable de
salut pública que s’autoritzi la reobertura de l’establiment, condicionada a que
obtingui la pertinent llicència d’activitats municipals, que haurà de ser notificada
oficialment pel propi Ajuntament de La Roca del Vallès.
SEGON.- Aquesta aprovació queda condicionada també a que el titular es
compromet a presentar còpia de la documentació pendent o incompleta
relacionada amb els autocontrols al Registre municipal i a tenir-ne una còpia a
l’establiment a disposició de les persones inspectores. També haurà de penjar un
rètol informatiu al prestatge, separat de la sala de venda, on guarda els
productes caducats a retornar on figuri explícitament “Producte a retornar,
prohibida la seva venda”.
TERCER.- Informar d’aquesta resolució a la regidoria de Salut Pública, a l’Àrea
d’activitats de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, al Cos de mossos d’esquadra
de Granollers i a la Policia Local de la Roca del Vallès.
QUART.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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