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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’AUTORITZACIÓ DE LA VENDA DE PRODUCTES ALIMENTARIS EN 
MERCATS NO SEDENTARIS, FIRES I ALTRES ESDEVENIMENTS 

Formulari editable per imprimir i presentar-lo en suport paper a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de 
Castellbisbal. Podeu tramitar la sol·licitud electrònicament a l'adreça següent: https://ja.cat/castellbisbal . 

DADES DE L’ACTIVITAT: 

Nom del mercat, fira o esdeveniment 

Data/es Horaris 

Número d’inscripció al Registre Sanitari o Cens sanitari municipal d’establiments minoristes. Marqueu la opció que 
correspongui 

 Número de registre 
sanitari 

 S’adjunta la sol·licitud al Registre Sanitari (aquest tràmit s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament on teniu la seu social) 

TIPUS DE MENJARS ELABORATS I/O SERVITS: 

Servei d’aliments envasats i begudes. No manipulació de producte 

 Manipulació simple: Fraccionament de producte (embotits, formatges, coques...) 

 Elaboracions d’entrepans freds  xurros i masses fregides 

 Elaboracions per a consum immediat. Concretament elaboreu (marqueu els que cregueu convenients. Poden ser 
més d’un).  

 Entrepans  calents  Creps, gofres  i similars  Paella, barbacoa,  pollastres a l’ast... 

 Tapes, pinxos , plats combinats i 
similars.          Altres (especifica quins) 

 Coques, galetes, magdalenes sense farciment o 
cobertura 

 Coques, galetes, magdalenes amb farciment i/o cobertura 
(especifiqueu tipus i productes emprats) 

En qualitat de titular o representant legal de l’entitat o associació, declaro sota la meva responsabilitat que aquestes 
dades són exactes i que: 
1. Durant la vigència de l’activitat em comprometo a complir i respectar els requisits higiènics i sanitaris establerts en la
legislació sanitària específica del sector de l’activitat.
2. Les dades consignades en aquest formulari són certes i accepto que la inexactitud, falsedat o omissió de les dades
declarades comportarà la impossibilitat de continuar amb l’activitat, sense perjudici de les responsabilitat penals, civils o
administratives, així com la instrucció del corresponent expedient sancionador que s’escaigui.
3. Així mateix, l’autoritat sanitària competent podrà requerir tota aquella documentació complementària que consideri
necessària per comprovar el compliment dels reglaments generals i específics aplicables a cada activitat alimentària.

Nom i cognoms: Document d'identitat: 

En representació de 
: 

Document d'identitat 
CIF (si és el cas): 

Telèfon mòbil: Telèfon fix: 

Adreça i codi postal: Població: 

Adreça electrònica de 
contacte. (escriviu-la amb 
majúscules): 
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Data:  Castellbisbal, Signatura 

Sr/a. alcalde/essa - president/a de l'Ajuntament de Castellbisbal 

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit: 

D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les dades i documents 
necessaris d'altres Administracions Públiques. En cas que us hi oposeu heu d'assenyalar-ho a continuació: 

Informació sobre el tractament de les vostres dades personals: 

El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de Castellbisbal amb la 
finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces 
personals i números de contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents 
de l’Ajuntament de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com 
la seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: 
https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ . 

Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució: 

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic comporta que mostreu el vostre consentiment per rebre per 
mitjans electrònics, notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb aquesta sol·licitud. 
Si voleu rebre-les en paper marqueu a continuació: . Si esteu obligats a relacionar-vos amb les administracions 
públiques a través de mitjans electrònics (art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques), ens comunicarem amb vosaltres electrònicament. 
La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució es pot 
consultar a la pròpia l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i al web: 
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10201&pes_cod=1&ent_id=2&idioma=2 . 

Requisits mínims de les parades alimentàries en fires i mostres 

• Les parades que tenen productes alimentaris que necessiten fred per a conservar-se, han de tenir els equips adequats,
com ara vitrines expositores refrigerades, capacitat suficient,  i termòmetres fàcilment visibles. I cal garantir que no es trenca la
cadena del fred en cap moment.
• Les superfícies en contacte amb els aliments han de ser fàcils de netejar i desinfectar, i en bon estat de manteniment.
• Hi ha d’haver accés a aigua potable per garantir la neteja dels utensilis i del personal. Si no és possible, el titular ha de
tenir previst un sistema alternatiu de neteja.
• Els llums han d’estar protegits per a què en cas de ruptura no puguin contaminar els aliments ni les superfícies de treball.
• Els cubells d’escombraries han de ser amb tapa d’accionament no manual.
• Cap aliment sense envàs o embolcall pot estar a l’abast del públic. Han d’estar protegits per vitrines o pantalles
protectores per preservar-los de la contaminació, els insectes i la manipulació del públic. L’exhibició dels productes l’heu de fer
de manera que estiguin també protegits de l’exposició directa al sol. Es poden deixar “aliments mostra” sense protegir, que en
cap cas es podran comercialitzar.
• Cistells, coves, caixes o altres recipients que continguin aliments no poden estar en contacte directe amb el terra.
• Protegiu tot el material que s’hagi d’utilitzar en contacte amb els aliments (envasos, paper film i productes fungibles en
general). Emmagatzemeu els recipients no reutilitzables en piles invertides (és preferible que serviu els aliments amb plats,
gots i coberts d’un sol ús,)
• Els estris de neteja s’han d’emmagatzemar tapats i separats de les zones en què es manipulen o guarden aliments. Han
d’estar correctament identificats  i en bon estat.
• El personal ha de tenir formació en manipulació d’aliments  i durant l’activitat ha de dur roba de treball i mantenir unes
pràctiques correctes d’higiene.
• Cal mantenir la parada en un estat correcte de neteja i ordre
• Cal que els productes a la venda s’acompanyin de la informació obligatòria (etiquetes o rètols).
• Els productes alimentaris s’han d’adquirir a proveïdors legals, amb el registre sanitari que escaigui. Cal disposar
d’albarans o factures que ho demostrin.
En el cas de FOODTRUCKS, es recomana seguir les indicacions establertes en la “GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES
D’HIGIENE PER ALS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ MÒBILS”

https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10201&amp;pes_cod=1&amp;ent_id=2&amp;idioma=2
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