
  

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA 
ESTABLIMENTS ALIMENTARIS NO SEDENTARIS (mercats, fires ambulants i altres esdeveniments) 

 

Alcaldia de l’Ajuntament de Cambrils 
Departament de Salut Pública  www.seu.cambrils.cat N196. TD18-013 (F2901.03) 29/05/2019 Ed.2 

 

Dades de la persona titular 

Nom i cognoms/raó social:       DNI/NIF:      

Representantveure nota 1 

Nom i cognoms:       DNI/NIF:      

Aporto autorització/ons 

Declaro responsablement que disposod’autorització/ons 

Dades per a notificacions Sol·licitant Representant 

Adreça:        

Municipi:       CP:       

Telèfonfix:       Telèfon mòbil:       

Adreçaelectrònica:       

Vull ser notificat per mitjans electrònicsveure nota 2(nomésés  per a persones físiques) Sí   No 

Dades des de l’activitat  

Nom de la fira/mercat:  

Emplaçament instal·lació:  

Horari i dies de funcionament:  

Tipus d’instal·lació  

Parada/caseta/guingueta Remolc Camió/ botiga 

Foodtruck Altres:  

Nom comercial de l’activitat:  

Tipus de sol·licitud 

Alta activitat Traspàs activitat 

Tipus d’establiment  (marqueu tantes caselles com calgui) 

Carn i derivats (01): Productes curats Productes cuits Carn fresca i preparats carnis 

Peixos i derivats (02): Productes pesca i aqüicultura Bacallà i pesca salada 

Ous i derivats (03): Venda d'ous i ovoproductes 

Llet i derivats (04):  
Venda de llet i  
productes làctics 
envasats 

Venda de formatges Màquina expenedora de llet pasteuritzada 

Greixos comestibles (05): Productes i venda d'oli 

Pa i pastisseria (06): Pa i derivats  
Pastisseria i brioixeria 
farcida 

Xurreria i/o creperia 

Vegetals i derivats (07):  
Fruiteria i/o 
verduleria 

 
Envinagrats (olives 
cebetes,...) 

 Bolets i/o cargols  
Llegums i altres 
productes cuits 

Edulcorants i derivats (08): Llaminadures, torrons, mel i melmelades 

Aliments estimulants i derivats (10): Xocolata, cafè, té, infusions 

Menjars preparats i cuines 
centrals (11): 

Bar Bar - restaurant Restaurant 

Venda de menjar per emportar Elaboració i venda de menjar per emportar 

Alimentació especial (12): Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia 

Gelats i orxates (14): Gelateria - orxateria 

Begudes alcohòliques (16): Celler (bodega) (01) Cerveser 



  

 

 

Productes ecològics (quins):  

 

Aliments elaborats artesanalment (quins):  

 

L'activitat es dedica a: 

Venda Servei (consum in situ) Elaboració i producció               

Tipus d’activitat 

 Venda exclusiva de productes envasats 

 Venda exclusiva de productes sense envasar, no sotmesos a manipulacions 

 Venda de productes sotmesos a manipulacions simples per a la venda immediata (filets, trossos, vísceres, 
envasaments, envasaments al buit, fraccions, picats, processos mecànics i manuals combinats, ...)      

 Venda i elaboració de productes a partir de matèries primeres no preelaborades i que suposa una 
manipulació més complicada o elevada (p.ex. afegit d’altres ingredients, modificacions de les característiques 
originals de les matèries primeres, embotits de sang (entre els quals s’inclouen els botifarrons i la botifarra negra), 
plats cuinats o precuinats conservats en fred,...) 

 Degustació o servei de productes elaborats a l'establiment (amanides, entrepans, planxes, fregits, ...)                       

 Altres. Especificar:  

Volum de producció (menús i/o racions pels bars i restaurants; unitats de pes per a la resta): 
<15 menús o 25 racions/dia 15-30 menús o 25-50 racions/dia     >30 menús o 50 racions/dia 

<500 kg/setmana 500-1.000 kg/setmana      1.000-5.000 kg/setmana    >5.000 kg/setmana 

Dades que acrediten la gestió en seguretat alimentària 

Disposeu d'un Pla de neteja i desinfecció                                                    SI           NO 

Disposeu d'un Pla de control de plagues                                                    SI            NO 

Disposeu d'un Pla de control de l'aigua 

(connectat a la xarxa pública no cal, excepte si disposa d'un dipòsit) 

 

 SI           

 

 NO 

Disposeu d'un Pla de control de proveïdors i Pla de traçabilitat                                                    SI           NO 

Disposeu d'un Pla de control de temperatures SI           NO 

Disposeu d'un Pla d'etiquetatge i al·lèrgens SI            NO 

Disposeu d'un Pla de formació en manipulació d'aliments                                                    SI            NO 

Descripció dels espais, instal·lacions i equips 

1. Relació i descripció de maquinària i estris(exemple: forn, elements de cocció i 
elaboració, taula calenta...) 

Quantitat d’aparells 

    

    

    

    

    

    

2. Equips de refrigeració 

Disposeu d'equips de refrigeració per als aliments que necessiten conservació en fred: SI  NO 

Elements de fred:    Vitrines expositores Cambra de refrigeració Cambra de congelació 

3. Aigua 

3.1 Ompliu NOMÉS en els casos de:camió/botiga,food truck i activitats que elaborin(exemple: bar, 
menjars preparats, xurreria, punt de venda de carn fresca, punt d’elaboració de pa...) 

Descripció dels punts d’aigua: 

Piques neteja d’estris Piques neteja d’aliments Rentamans 

Sistema de subministrament d'aigua: 

Origen: Xarxa Pou 

Disposeu de dipòsit d'aigua:  SI(1)  NO 

En cas afirmatiu, indicar: Capacitat (mínim 20l.)  Freqüència neteja  
(1)Disposeu dipòsit d’aigües residuals de capacitat >10% del dipòsit d’aigua potable SI  NO 



  

 

 

3.2  Ompliu en la resta de casos(exemple: fraccionamentd’aliments, punt de venda...): 

Disposeu de punt d'aigua SI            NO 

En cas afirmatiu, indiqueude quin tipus: 

Piques neteja d’estris Piques neteja d’aliments Rentamans 

En cas negatiu, indiqueu quina alternativa utilitzeu: 

Gel hidroalcohòlic Tovalloletes (impregnades amb solució antisèptica) 

Garrafa amb aixeta Altres:  

Descriviu el sistema de subministrament d'aigua 

Origen: Xarxa Pou Aigua embotellada 

4. Residus 

Tipus: Paper/cartró Fracció orgànica Rebuig Aigües residuals(1) Olis i greixos fregits(2) 

(1) Especifiqueu-ne la gestió:  

(2) Especifiqueu-ne la gestió:  

 

Tipus de contenidor: Accionament manual Accionament no manual 

Transport 

Vehicle condicionat per transport de mercaderies  SI            NO 

Tipus de vehicle: Isotèrmic Refrigerat No refrigerat 

Observacions 

 

 

 
Documentació que aporto 

Acreditació de formació en seguretat alimentària 

Fotografia de la instal·lació (parada / caseta / guingueta/ remolc / camió botiga/ food truck) 

Documentació acreditativa de disposar del número de cens alimentari o bé sol·licitud segellada 
d’inscripció al Registre d'establiments minoristes d'alimentació del municipi on l’activitat té la seu social 

 Documentació tècnica del vehicle / botiga 
 
Declaro responsablement 

En qualitat de titular o representant legal, declaro sota la meva responsabilitat que: 

� La instal·lació compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària bàsica i específica dels 
sectors de l’activitat(indicats a l'annex 1) i se'n mantindrà el compliment durant tota la fira o mercat. 

� En cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.  

� Estic inscrit/a al Registre Sanitari o al Registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació o al cens 
alimentari del municipi on tinc la seu social i a l'IAE a l'epígraf corresponent. 

� Em comprometo a comunicar a l'Ajuntament totes les modificacions de titularitat, instal·lacions, 
equipaments, activitat o comercialització. 

� Les dades consignades a la declaració són certes i tinc coneixement que l’Administració pot comprovar-
ne la veracitat. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 NO Autoritzo l’Ajuntament a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions   
públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents 
documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació. 
 

Notes 
 

1) Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions 
prèvies, així com per interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets.  
Pels actes de simple tràmit la representació es presumeix i no cal presentar l’autorització.  
Per autoritzar la representació es pot fer un apoderament electrònic a la Seu electrònica municipal/Oficina virtual de 
tràmits/Registre electrònic/Genèrics, si bé serà admès qualsevol altre mitjà vàlid en dret, com poden ser, entre altres, 
poder notarial o document privat signat pel representat, junt amb còpia del seu DNI, a favor del representant.  
Si declareu responsablement que disposeu de l’autorització, aquesta se us podrà requerir en qualsevol moment del 
procediment. 
 

2) Les persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica i els empleats públics estan 
obligats a rebre les notificacions per mitjans electrònics.  
L’accés a les notificacions es podrà fer a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils/ Inici, bé mitjançant la 
introducció d’una contrasenya d’un sol ús que s’enviarà al correu electrònic indicat en la sol·licitud o bé mitjançant 
certificat electrònic reconegut.  
Per conèixer de l’existència d’una notificació al seu nom dipositada a la Seu electrònica municipal, rebrà un avís sms i 
un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. La notificació per mitjans electrònics es considerarà rebutjada 
si, transcorregut 10 dies des del seu dipòsit a la Seu electrònica, no s’hi ha accedit.  
En aquest cas el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà.  
El fet de no  rebre  l’avís no impedirà que la notificació es consideri practicada.  
El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que es puguin 
derivar d’aquesta sol·licitud mentre no es manifesti,, la voluntat de rebre-les en paper en el cas de persones físiques.  
(arts 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).  

 
 

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 declaració responsable establiments no sedentaris 

(fires i mercats) i altres peticions i requeriments que se’n 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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