
  
 
  

FITXA 3. ESTABLIMENT DE RESTAURACIÓ 

 

Alcaldia de l’Ajuntament de Cambrils 
Departament de Salut Pública  www.seu.cambrils.cat N155.03 TD11-017 (F2901.01.04) 13/05/2019 Ed.2 

 

Tipus d’establiments: 

  Bar                          Restaurant-bar                         Restaurant                          

1. Servei d’aliments i menjars al públic 
Respongueu a les següents preguntes marcant una o vàries de les opcions que corresponguin a l’activitat. 

1.1  Marqueu les instal·lacions o llocs de servei al públic dels que disposa: 

  Barra per al servei i consum al públic                                        Taules per al servei i consum al públic 

  Saló de banquets.  Núm. màxim de comensals:    

  Servei a domicilis particulars (càtering)  Núm. màxim de comensals:   
1.2  Tipus d’aliments que serviu: 

 Entrepans                                Plats combinats, planxa, amanides                         Menjar tradicional                            
 Especialitzat (p. ex. pizzeria, creperia, japonès, xinès, ...):   

 Altres:   

2. Elaboració i preparació d’aliments i menjars (marcar una o vàries opcions que corresponguin) 

2.1 Marqueu les instal·lacions o llocs dels que disposa per a l’elaboració i preparació dels menjars: 

  Cuina                                        Barra de servei amb planxa 

  Vehicles amb remolc, núm.   Matrícula/es:  

  Altres:   
2.2  Feu l’elaboració dels menjars al propi establiment  SI    NO 
En cas negatiu, especifiqueu a continuació d’on provenen els menjars, indicant nom de l’empresa/establiment i la seva 
adreça (si provenen de diferents empreses adjunteu un llistat): 

Empresa/establiment:  

Domicili:  

Municipi:  

3. Descripció de l'equipament 

Les superfícies són de fàcil neteja  SI    NO 

Disposa de terra amb paviment  SI    NO 

Disposa de tarima de fusta darrera la barra  SI    NO 

Disposa de rentavaixelles/rentagots  SI    NO 
En cas afirmatiu, indiqueu el nombre:   /   

Descrigui on estan col·locats:  

  

Núm. campanes o sistema d'extracció d'aire:  Núm. planxes i/o brases:  

Núm. d'armaris de conservació calent/fred (amb termòmetre i a la vista):   

Altres equipaments:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 se’n puguin derivar.  
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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