D E CL A R A C IÓ RE SPO NSA B LE SANIT ÀRIA
DADES DEL TITULAR DE L’ESTABLIMENT
Nom i cognoms

NIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

Denominació comercial

Nom del centre comercial

Adreça de l’establiment

Horari d’obertura al públic (mesos, dies, hores)

Domicili de l’establiment central (omplir només en cas de sucursals de carnisseria o d’obradors amb adreça diferent del punt de venda

Municipi

Codi Postal

Telèfon

Fax

Correu electrònic
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DADES DE L’ESTABLIMENT

NÚMERO TREBALLADORS

q

Menys de 10

q

Tipus d’establiment
Més de 10

q

Fix

q

Ambulant

DECLARACIÓ RESPONSABLE
En qualitat de titular o representant legal de l’establiment, declaro sota la meva responsabilitat que les dades especificades en la declaració i els documents adjunts (en el seu cas) són exactes i que:
- L’establiment del qual sóc titular o representant legal compleix i aplica els requisits establerts en la legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de l’activitat i em comprometo a respectar-los.
- Em comprometo a complir aquests requisits mentre exerceixi l’activitat.
- Em comprometo a comunicar a l’administració totes les modificacions de titularitat, instal·lacions, equipaments,
activitat o comercialització.
- Informaré al client adequadament quan se’m requereixi, respecte a la composició, ingredients i elaboració dels
productes.
- Conec que l’ incompliment de la normativa sanitària pot donar lloc a l’obertura d’un expedient sancionador i a
la impossibilitat, si escau, de continuar amb l’exercici de l’activitat fins que es restaurin les condicions sanitàries
legalment exigibles.
- Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i en els documents que s’adjunten i que estic
informat/ada que l’Administració pot comprovar la veracitat de les dades declarades.

CLASSIFICACIÓ ESTABLIMENT
Marqueu les opcions que corresponguin segons l’activitat de l’establiment. En funció de l’opció caldrà adjuntar a la
declaració la memòria indicada.
1. Establiment de bar i restauració, menjars preparats per emportar, elaborador, minorista de llegums cuits amb o
sense cocció, distribueix a col·lectius d’altres activitats

Cal adjuntar la memòria 06-M-A

2. Establiment minorista d’alimentació. pa i pastisseria, Supermercats, elaboració i venda de xurros, obrador,,
formatgeria, peixateria, bacallaneria, fruita i verdures, gelateria i/o orxateria, congelats, llaminadures, torrons
mel i melmelades, herbodietética, xocolata, cafè, té i infusions, transportista, distribuïdor, amb o sense obrador
Cal adjuntar memòria la 07-M-A

i similars

3. Establiment minorista de venda de carn i derivats càrnics. Carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, combinacions
amb o sense obrador, sucursals.

Cal adjuntar la memòria 08-M-A
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4. Establiment de mercats, fires i no sedentaris o no fixes. parada venda ambulat de productes d’alimentació,
mercats i fires,” food trucks” i similars

Cal adjuntar la memòria 09-M-A

A SECTOR / ACTIVITAT
Senyalar l’activitat principal i, si és necessari, més d’una.		
Carn i derivats
01

01

Carnisseria de carn fresca: Carnisseria on es ven carn fresca

01

02

Carnisseria-cansaladeria: Carnisseries-cansaladeries (carnisseria amb obrador per elaborar
preparats carnis)

01

03

Carnisseria-xarcuteria: Carnisseries-xarcuteries (carnisseria amb obrador per elaborar
productes carnis)

01

04

Obrador cansaladeria: Obrador cansaladeria no annex a botiga

01

05

Obrador xarcuteria: Obrador xarcuteria no annex a botiga

01

06

Carnisseria de productes carnis: Carnisseria on no es ven carn fresca sinó exclusivament
productes carnis

Peixos, mol·luscs bivalves i derivats
02

01

Peixateria: Venda especialitzada de peix

02

02

Peixateria amb elaboracions: Venda de peix i elaboracions a base de peix (s’inclouen
peixateries on, a més de vendre peix, el fregeixen, o bullen marisc)

02

03

Bacallaneria i pesca salada: Venda especialitzada de bacallà i pesca salada i/o envinagrats.
Si només es venen envinagrats (olives, cebetes, etc.) correspon a la clau 07 (“vegetals i
derivats”)

02

04

Bacallaneria i pesca salada amb elaboracions: Venda i elaboracions a base de bacallà i/o de
pesca salada i envinagrats (olives, cebetes, etc.)

Ous i derivats
03

01

Ovateria Venda d’ous i ovoproductes

Llet i derivats
04

01

Lleteria, granja, vaqueria, etc. : Venda especialitzada de llet

04

02

Formatgeria: Venda especialitzada de formatges i altres làctics

04

03

Productes làctics i formatges: Elaboració pròpia i venda de formatges i productes làctics.

04

04

Màquines expenedores de llet pasteuritzada: Venda de llet pasteuritzada

Greixos comestibles, excepte mantega
05

01

Botigues i molins d’oli amb botiga: Venda, embotellat i/o producció d’àmbit local d’oli

06

01

Fleques sense obrador: Venda minorista de pa i productes de pa

06

02

Pastisseries sense obrador: Venda minorista de productes de pastisseria

06

03

Establiments que couen pa i altres productes de pastisseria semielaborats: Venda minorista de
pa i/o productes de pastisseria, amb cocció de productes semielaborats (frescos o congelats)

06

04

Fleques amb obrador: Venda minorista de pa, amb obrador annex on s’elabora la massa de
pa

06

05

Pastisseries amb obrador: Venda minorista de productes de pastisseria, amb obrador annex on
s’elaboren productes de pastisseria

06

06

Obrador de pa no annex a una botiga: Producció de pa d’àmbit local

06

07

Obrador de pastisseria no annex a una botiga: Producció de productes de pastisseria d’àmbit
local

06

08

Minoristes de pastes alimentàries: Venda i/o elaboració minorista exclusiva de pastes
alimentàries (pasta fresca o cuita). Si també es venen altres productes, vegeu el sector
corresponent

06

09

Minoristes de cereals i de les seves farines: Venda minorista exclusiva de cereals i de les seves
farines. Si també es venen altres productes, vegeu el sector corresponent

06

10

Xurreries: Establiment de venda i elaboració especialitzat en masses fregides (xurros, xuixos,
etc.). S’hi inclouen les xurreries que també fregeixen i venen patates fregides, però si fregeixen
o cuinen més productes, s’han d’incloure al sector 11 de menjar preparat, “04” o “05”,
segons el cas
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Farines i derivats (cereals i farines)

Vegetals i derivats
07

01

Fruiteria i/o verduleria: Venda especialitzada de fruites i hortalisses fresques, lleguminoses
crues, gra i fruits secs a granel

07

02

Fruiteria i/o verduleria amb elaboracions: Venda especialitzada de fruites i hortalisses
fresques. Elaboració d’alguna preparació a base de fruita i/o hortalisses (macedònia, suc,
preparat per a brou, etc.). Inclou les màquines d’elaboració i venda de sucs “in situ”

07

03

Minorista d’envinagrats: Venda d’envinagrats: olives, cebetes, etc. Si a més es ven bacallà o
pesca salada, correspon a la clau 02 (“peixos, mol·luscs bivalves i derivats”)

07

04

Minorista de llegums cuits i/o d’altres productes cuits (verdura cuita i altres): Venda i/o
elaboració especialitzada en llegums cuits. Inclou la venda i/o elaboració d’altres productes
cuits (verdura cuita i altres). Si inclou altres productes diferents d’aquest sector, ha d’anar al
sector 11 de menjar preparat

Edulcorants naturals i derivats, mel i productes relacionats amb la seva extracció
08

01

Minorista de llaminadures, torrons, mel i melmelades: Venda de llaminadures, caramels,
confits, torrons, massapans, mel, melmelades, etc.

08

02

Minorista de llaminadures, torrons, mel i melmelades amb elaboració: Venda i elaboració de
llaminadures, caramels, confits, torrons, massapans, mel, melmelades, etc. (inclou els obradors
no annexos a la botiga)

Aliments estimulants, espècies vegetals per a infusions i derivats
10

01

Minoristes de xocolata, cafè, te, infusions d’ús alimentari, etc.: Establiment especialitzat en la
venda de xocolata, cafè, te, infusions d’ús alimentari i elaboracions relacionades amb aquests
productes

10

02

Cafè: Torrefacció i venda de cafè i elaboracions relacionades amb aquests productes

11

01

Bar: Activitat que es duu a terme en un local amb barra i que també pot disposar de servei de
taula per proporcionar al públic, a pagament, begudes acompanyades, o no, exclusivament
de tapes i/o entrepans

11

02

Bar-restaurant: Activitat que es duu a terme en un local que ofereix, a pagament, els serveis de
restaurant i bar (independentment que la seva denominació comercial sigui pizzeria, creperia,
marisqueria, cafeteria, etc.)

11

03

Restaurant: Activitat que es duu a terme en un local sense barra i que disposa de servei de
menjador i cuina. Ofereix àpats a la clientela consistents bàsicament en dinars i sopars, a
pagament, per consumir-se en el mateix local (independentment que la seva denominació
comercial sigui pizzeria, creperia, marisqueria, cafeteria, etc.)

11

04

Sala de banquets: Activitat que es fa en restaurants o establiments especialitzats en aquesta
activitat, els quals disposen de sales habilitades per a aquesta finalitat. En aquestes sales se
serveixen menjars i begudes en tot tipus d’actes socials en una data i hora predeterminades

11

05

Establiment de venda de menjar per emportar: Establiment on es ven menjar preparat, cuinat i
precuinat, així com peix fregit, marisc bullit, verdures cuites, pasta cuita, etc.

11

06

Establiment d’elaboració i venda de menjar per emportar: Elaboració i venda de menjar
preparat, cuinat, precuinat, rostidoria, pollastres a l’ast, així com establiments d’elaboració
i/o venda de peix fregit, marisc bullit, llegums cuits, verdures cuites, pasta cuita, etc.

11

07

Establiments de temporada: Guinguetes de platja (xiringuitos), guinguetes de parcs públics

11

08

Obradors no annexos a menjador: Obradors o cuines de plats preparats no annexos al
menjador 12 Alimentació especial i complements alimentaris 01 Herbodietètica, farmàcia,
parafarmàcia. Establiments especialitzats en la venda de productes d’herboristeria, dietètica,
complements alimentaris i alimentació especial (inclou òptiques i activitats de venda en centres
d’estètica i esportius)
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Menjars preparats i cuines centrals

Alimentació especial i complements alimentaris
12

01

Herbodietètica, farmàcia, parafarmàcia. Establiments especialitzats en la venda de productes
d’herboristeria, dietètica, complements alimentaris i alimentació especial (inclou òptiques i
activitats de venda en centres d’estètica i esportius)

Gelats i/o orxates
14

01

Gelateria-orxateria: Venda de gelats, orxates o similars sense elaboració

14

02

Gelateria-orxateria amb elaboració: Venda i elaboració de gelats, orxates o similars (inclou
els obradors no annexos a botiga) 16 Begudes alcohòliques 01 Cellers (bodegues) Venda de
begudes alcohòliques a granel o embotellades (s’inclouen les begudes amb i sense alcohol) 02
Minorista cerveser. Elaboració pròpia i venda de cervesa

Begudes alcohòliques
16

01

Cellers (bodegues) Venda de begudes alcohòliques a granel o embotellades (s’inclouen les
begudes amb i sense alcohol)

16

02

Minorista cerveser Elaboració pròpia i venda de cervesa

Establiments polivalents
19

01

Congelats: Establiments especialitzats en la venda de productes congelats diversos

19

02

Queviures: Botiga petita que ven diferents productes

19

03

Supermercats i hipermercats: Botiga de grans dimensions que ven diferents productes, amb o
sense seccions especialitzades en la venda de productes concrets

19

04

Mercat municipal (sedentari): Instal·lacions comunes d’un mercat

19

05

Sales de màquines expenedores: Establiment amb sales de màquines expenedores de productes de
diferents sectors. Si només venen un tipus de producte, vegeu el sector corresponent
			

Glossari: Venda: venda directa de productes al consumidor final. Distribució: venda de productes a un altre
minorista (diferent de la venda amb repartiment al consumidor final) Servei o degustació: consum “in situ” dels
aliments que es venen a l’establiment
B DISTRIBUCIÓ
Senyalar amb una creu només un d’aquests		
0

Sense distribució

1

Només distribució dins del municipi

2

Distribució fora del municipi (inferior al 30% de la distribució)

3

Venda ambulant
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C MANIPULACIÓ
Senyalar amb una creu només un d’aquests			
0

No-manipulacions (lliurament del producte sense manipulacions): La manipulació pròpia de
l’activitat s’inclouria com a codi de manipulació , afegint les addicionals relacionades amb
l’elaboració, venda i/o servei i degustació de menjars preparats

1

Venda de productes de baixa manipulació (entrepans, planxa, amanides, etc.)

2

Servei o degustació de productes de baixa manipulació

3

Venda de preparacions completes sense elaboració pròpia. Comercialització de productes que
elaboren altres i, com a molt, s’envasen (rostidoria que es proveeix de cuina central)

4

Servei o degustació de preparacions completes sense elaboració pròpia. Comercialització de
productes que elaboren tercers i, com a molt, s’emplaten o escalfen

5

Venda de preparacions completes amb elaboració (rostidoria que comercialitza allò que elabora)

6

Servei o degustació de preparacions completes amb elaboració

			
(*) El codi de “manipulació i servei o degustació” és refereix a l’aplicació de procediments de treball o d’operacions (simples o complexes) a un aliment per tal de posar-lo a l’abast del consumidor de forma complementària a
aquells procediments propis del codi de l’activitat dins la qual s’ha inclòs l’establiment.
Llegit, conforme i signat,
(Signatura)

Tarragona,............. de....................... de 20.....

A OMPLIR PER L’AJUNTAMENT
Núm. Registre Municipal

A
4 3 1 3 8

IL·LM. SR. ALCALDE DE TARRAGONA

B

C

núm. municipi

CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
No autoritzo l’Ajuntament de Tarragona 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.

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.
He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per
a la realització d’actuacions administratives.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat:

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació:

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

Destinataris:

Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.
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Drets:

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
Conservació de les dades Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana
la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació.
Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanyen puguin ser utilitzades per a
l’enviament d’informació d’interès general
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat principal

Informar sobre les activitats que es realitzen per l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

