
 
 
 

 

 

Denúncia en matèria de Seguretat Alimentària: PRODUCTE ALIMENTARI 
 

Dades del reclamant: 
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
  
Dades de l’establiment:  
Nom o denominació comercial:__________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de ___________________________________, CP __________,província o país _________________,  
 
Dades del producte alimentari:  
Producte:_______________________________ Marca comercial:______________________________ 
Tipus d’envàs_____________________ capacitat:_____________ lot: __________________________ 
Data de compra _____________ data de caducitat:  ____________ consum preferent: _____________ 
 
Dades de l’elaborador:  
Nom o denominació comercial:__________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de ___________________________________, CP __________,província o país _________________,  
Registre general sanitari (RGS): _________________________________________________________ 

 
Irregularitats observades: 

� Presència de cossos estranys (vidre, plàstics, sorra, pèls,...) 

� Sabor, olor, color anormal 

� Presència de fongs (floridura) 

� Presència d’insectes 

� Aliment ja caducat 

� Envàs obert 

� Envàs trencat 
 

Altres Irregularitats observades: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

En cas d’aportar mostra aquesta només serà utilitzada per completar la informació que es 
descriu al present document. No serà analitzada atès que les mostres han de ser recollides 
conforme la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris. 

 
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura)
 

 

 
 
En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les 
dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat amb la finalitat d’exercir les competències municipals en 
seguretat alimentària. El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plaça de la Vila 
núm. 8, 08800). 

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que 
preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 
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