
  

FITXA 1. ESTABLIMENT DE VENDA ESPECIALITZADA 

 

Alcaldia de l’Ajuntament de Cambrils 
Departament de Salut Pública  www.seu.cambrils.cat N155.01 TD11-017 (F2901.01.02) 13/05/2019 Ed.2 

 

1. Especifiqueu l’activitat realitzada per l’establiment 

Marqueu a la taula aquells aliments que constitueixen la venda principal o especialitzada de la botiga. 

Venda: si l’establiment només es dedica a la venda dels aliments, incloent en aquest concepte les operacions de 
preparació dels productes al consumidor (tallat, filetejat, picat, envasat,...) 

Venda i elaboració:  ha de marcar aquesta opció si a més de la venda, a l'establiment s’elabora algun tipus d'aliment 
(p.ex. elaboració hamburgueses, cocció pa, cocció llegums, torrefacció cafè,...) 

 

Tipus d’aliment que constitueix la venda principal o 
l’especialització 

Activitat realitzada 

Venda Venda i elaboració 

Carn fresca i/o menuts   

Productes carnis   

Peix i/o marisc fresc   

Bacallà salat o dessalat i pesca salada   

Menjars preparats   

Menjars làctics   

Pa i brioixeria  

 Només cocció final 

 Elaboració de massa i 
cocció 

Pastisseria   

Xocolata i derivats (bombons)   

Gelats i/o orxates   

Cafè i/o té   

Fruites i verdures   

Olives i envinagrats (cebetes, cogombrets,..)   

Llegums cuits   

Llaminadures i caramels   

Productes d'herboristeria   

Productes de dietètica i alimentació especial   

Altres: (especifiqueu quins): 
 

  

2. Si heu indicat que a l’establiment s’elaboren productes, cal que ompliu els següents apartats: 
Especifiqueu de forma concreta els productes elaborats  (podeu utilitzar aquest espai o adjuntar un document) 

 

 

On es fa l'elaboració d'aquests aliments: 

  A les dependències de la botiga / parada   

  A un obrador annex a la botiga / parada 

  Magatzem número  (en cas de mercat) 

  A un obrador separat de la botiga / mercat.  En aquest cas, indiqueu a continuació l'adreça de l'obrador: 

Domicili:  

Municipi:  

  

 A altres llocs: (especifiqueu) 

 

 



 
 
 

 

3. Feu servei o degustació de begudes i/o aliments en el propi establiment               SI    NO 

En cas afirmatiu, indiqueu a continuació quin tipus d'aliments (entrepans, tapes, ...) 

 

 

 

4. Descripció de l'equipament 
Les superfícies són de fàcil neteja  SI    NO 

Disposa de taulells/vitrines/expositors per a productes que necessitin fred           SI    NO 

Disposa de terra amb paviment  SI    NO 

Disposa de tarima de fusta darrera el taulell  SI    NO 

Faci la llista de les màquines de les que disposa (per amassar, embotir, coure, tallar, fregir, envasar, enfornar, fer el buit ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROTECCIÓ DE DADES: 
De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són 
confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Cambrils.  
Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils), està publicat al Portal de Transparència 
de la web www.cambrils.cat 
Responsable Ajuntament de Cambrils 
Finalitat Recollida de les dades per atendre la declaració responsable seguretat alimentària i altres 

peticions i requeriments que es puguin  derivar de la mateixa. 
Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, d’interès públic, de l’execució 

d’un contracte o d’interès legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es preveuen com a destinataris de les cessions els ens municipals i altres organismes per previsió legal o per 
previ consentiment de la persona interessada. 

Drets Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas, portabilitat i limitació, 
enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat a la següent adreça: plaça de 
l’Ajuntament, 4 - 43850 Cambrils o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@cambrils.cat o a través de la seu 
electrònica municipal. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat 

     

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats. 
  

Cambrils,        

(Signatura)  
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