
DADES DEL TITULAR

Nom i cognoms o raó social (Persona física o jurídica):   DNI/NIF/CIF:  

Domicili social:  Municipi: Codi postal:

Telèfon: Adreça electrònica:   

DADES DE L’ACTIVITAT

Denominació comercial: Mercat o fira: 

 

Dates i horaris de la venda al públic: 

 

Número d’inscripció al Registre municipal d’establiment minorista d’alimentació (Adjunteu número de registre o sol·licitud d’inscripció):

TIPUS D’ACTIVITAT

Productes alimentaris per vendre:

Es manipularà producte?:   NO  SI

Tipus de manipulació (torcejar, filetejar, cuinar, fer sucs, planxa, altres). Descriure:

DECLARACIÓ RESPONSABLE

En qualitat de titular o representant legal de la parada o establiment ambulant, declaro sota la meva responsabilitat que 

aquestes dades són exactes i que l’administració pot comprovar-ne la veracitat:
 

1. Estic inscrit al Registre Sanitari o al Registre d’establiment minoristes d’alimentació del municipi on tinc la seu social i/o 

a l’IAE a l’epígraf corresponent. (ADJUNTO)

DECLARACIÓ SANITÀRIA PER A L’AUTORITZACIÓ DE LA VENDA AMBULANT O NO 
SEDENTARIA DE PRODUCTES ALIMENTARIS: MERCADETS, FIRES, I ALTRES ESDEVENIMENTS

Serveis a la Ciutadania
Unitat Tècnica de Salut Pública
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2. L’establiment compleix i aplica els requisits establerts en la legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de

l’activitat, i disposo dels corresponents documents acreditatius. (a l’establiment)

3. Els aliments no envasats, estan protegits amb expositors, vitrines o altre sistema per evitar la manipulació dels clients, la

contaminació i la presència de insectes i/o animals indesitjables.

4. Els aliments estan protegits de les inclemències meteorològiques (sol, pluja, vent) amb tendals o altres sistemes

5. Garanteixo la conservació en fred dels aliments que ho necessitin, com ara vitrines expositores refrigerades, neveres amb

capacitat suficient i tenen termòmetre fàcilment visible per comprovar la temperatura i, si cal, regular-la.

6. Les superfícies en contacte amb els aliments són fàcils de netejar i desinfectar. Disposo del material necessari per

assegurar-ne la seva neteja i els mantindré nets durant tota la fira o mercat. Els productes de neteja estan aïllats i tapats.

7. Els aliments, cistells, coves, caixes o altres recipients que continguin aliments no estaran en contacte amb el terra, ni altres

focus de contaminació. Els materials d’exposició són aptes per a l’ús alimentari.

8. Els envasos són de material apte per a l’ús alimentari i estan protegits de la intempèrie. La vaixella (plats, gots...) pels

clients, és d’un sol ús.

9. Aigua:

a. Manipulacions simples (tallar, fraccionar, trossejat...): tinc un punt d’aigua proper, o utilitzaré tovalloles humides,

polvoritzadors que continguin una solució sabonosa, o desinfectant d’ús alimentari, o gels d’alcohol.

b. Processats d’aliments complexos: (per ex. en elaboració de menjars, pa, pastissos) disposo d’un punt d’aigua propi.

10. El personal té la formació en manipulació d’aliments. Durant l’activitat el personal manté unes pràctiques correctes

d’higiene.

11. Els productes alimentaris de l’establiment son de proveïdors legals, amb el registre sanitari i tenen la informació

obligatòria (etiquetes o rètols).

12. Els vehicles de transport són adient i estan en condicions correctes pels aliments que es ven.

13. Tinc recipient amb tapa d’accionament no manual per la gestió de residus situat el més lluny dels aliments.

Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/ada que l’Administració 

................................. , ........... de .............................. de .........

Signatura de la persona titular o representant legal de l’empresa (Nom i cognoms/DNI/telèfon)*



CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ELS INTERESSATS/ADES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: Ajuntament de Tarragona.

Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives i —si ho autoritzeu— informar sobre les activitats que du a terme
 l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’Ajuntament de 
 Tarragona. Consentiment.

Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es poden exercir formalitzant una sol·licitud davant 
l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, la qual haurà de dur, adjunta, una còpia del DNI. Aquesta sol·licitud 
s’hi pot presentar tant de manera presencial com per correu ordinari (OMAC, plaça de la Font, 1, 43003 
Tarragona), o bé fent el tràmit específic de la seu electrònica, Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió 
i oposició de les dades personals.

Més informació sobre el tractament: Podeu consultar https://www.tarragona.cat/politica-de-privacitat

  Dono el meu consentiment per rebre informació sobre les activitats de l’Ajuntament.
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