DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ESTABLIMENTS ALIMENTARIS

Sol·licitant / Interessat
Nom i Cognoms

NIF/CIF

Adreça
Població
Telèfon mòbil

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Representat per

NIF

Adreça

Dades de l’establiment
Denominació Comercial: ________________________________________________________
Nom del centre Comercial 1 : ______________________________________________________
Adreça de l’establiment: _________________________________________________________
Horari d’apertura al públic (mesos/dies/hores): _______________________________________
Adreça de l’establiment central 2 : ____________________________________________________________
Municipi: _________________________________________ Codi Postal: _________________
Telèfon: ________________ Fax: ________________ Mòbil: __________________________
Correu electrònic: ___________________________________

1
2

En cas que l’establiment s’ubiqui en un centre comercial, mercat...
Ompliu-lo només en cas de sucursals o obradors amb adreça diferent del punt de venda

Carn i derivats

Sector

Activitat

Sector

Activitat

Carnisseria de carn fresca

Fruiteria i/o verduleria

Carnisseria-Cansaladeria
Carnisseria-Xarcuteria
Obrador Cansaladeria
Obrador Xarcuteria

Dolços, mel i
derivats

Peixateria

Llet i derivats

Minorista d’envinagrats
Minorista de llegums cuits
Llaminadures, torrons, melmelades i
mel
Llaminadures, torrons, melmelades i
mel amb elaboració
Xocolata, cafè, té, infusions,...
Cafè

Bacallaneria i pesca salada

Bar

Bacallaneria i pesca salada amb
elaboracions

Bar Restaurant

Ouateria

Formatgeria
Productes làctics i formatges

Restaurant
Sala de banquets
Venda de menjar per emportar
Elaboració i venda de menjar per
emportar

Màquina expenedora de llet
pasteuritzada

Establiments de temporada

Botigues i molins d’oli amb botiga

Obrador no annex a menjador

Fleques sense obrador
Pastisseria sense obrador

Complements
alimentaris

Herbodietètica, farmàcia,
parafarmàcia

Gelats i
orxates

Gelateria-orxateria

Cocció de semielaborats
Fleques amb obrador
Pastisseria amb obrador

Gelateria-orxateria amb elaboració
Begudes
alcohòliques

Obrador de pa no annex a botiga
Obrador de pastisseria no annex a
botiga
Minorista de pasta alimentària
Cereals i farines

Cellers (bodegues)
Minorista cerveser
Congelats

Polivalents

Farines i derivats

Fruiteria i/o verduleria amb
elaboracions

Peixateria amb elaboracions

Lleteria, granja, vaqueria

Greixos

Estimulants,
infusions

Menjars preparats

Peixos, mol·luscs
bivalves i derivats

Carnisseria productes carnis

Ous

3

Vegetals i derivats

TIPUS D’ESTABLIMENT: SECTOR I ACTIVITAT (marqueu tantes caselles com calgui)

Queviures
Supermercats-hipermercats
Sales de màquines expenedores

Xurreries

3
Exemple, si es tracta d’un queviures amb secció de peixateria, carnisseria i venda de pa marqueu les 4 caselles corresponents (queviures,
peixateria, carnisseria i forn de pa)

NOMBRE DE TREBALLADORS
<10

NOMBRE DE TORNS

>10

1

2

PRODUCCIÓ I ÀMBIT DE DISTRIBUCIÓ
Quantitat setmanal
(Especifiqueu: Kg, TM,
Unitats, Comensals...)


Volum estimat de producció TOTAL:



Distribució fora de Catalunya:



Volum estimat de distribució fora del municipi però dins de Catalunya:



------------------------SI

NO

Exclusiu a altres establiments del/de la mateix/a titular:

-------------------------

A altres establiments minoristes:

-------------------------

A establiments de restauració:

-------------------------

A menjadors socials (escoles, geriàtrics, hospitals, etc...)

-------------------------

Repartiment a domicili a particulars o celebracions :

-------------------------

Volum estimat de distribució dins del municipi:
Exclusiu al mateix establiment:

-------------------------

Exclusiu a altres establiments del/de la mateix/a titular dins del municipi: ------------------------A altres establiments minoristes:

-------------------------

A establiments de restauració:

-------------------------

A menjadors socials (escoles, geriàtrics, hospitals, etc...)

-------------------------

Repartiment a domicili a particulars o celebracions:

-------------------------

DECLARACIÓ RESPONSABLE
En qualitat de titular o representant legal de l’establiment, declaro sota la meva responsabilitat que aquestes dades
són exactes i que:
1.

L’establiment del qual sóc titular o representant compleix i aplica els requisits establerts en la legislació sanitària
bàsica i específica dels sectors de l’activitat, i em comprometo a respectar-los.

2.

Em comprometo a complir aquests requisits mentre exerceixi l’activitat.

3.

Em comprometo a comunicar a l’Administració totes les modificacions de titularitat, instal·lacions, equipaments,
activitat o comercialització.

4.

Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/ada que l’Administració
podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades

En aplicació de l'article 52 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPS), els informo que estic assabentat que les dades
que s’enregistren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat i s’utilitzaran amb l’objecte pel qual han estat recollides; i què puc fer ús del dret d’accés,
rectificació o cancel·lació de les meves dades adreçant un escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Ripollet, c/ Balmes 2, 08291 Ripollet, a
l’atenció del responsable del fitxer

Signatura del titular o representant legal de l’empresa
(Nom i cognoms / DNI / Telèfon)

Ripollet,


de



de

Només en el cas que el representat legal sigui diferent al titular.

DENOMINACIÓ
carnisseria
Carnisseria - cansaladeria
Carnisseria - xarcuteria

DESCRIPCIÓ
venda de carn fresca
carnisseria amb obrador per elaborar preparats carnis: hamburgueses, mandonguilles, adobats,
xistorra
carnisseria amb obrador per elaborar productes carnis: xoriço, fuet, salami, botifarra i salsitxa cuita,
paté, ...

obrador cansaladeria

no annex a botiga

obrador xarcuteria

no annex a botiga

carnisseria de productes
carnis

no es ven carn fresca sinó productes carnis

peixateria

venda especialitzada de peix

peixateria amb
elaboracions

venda de peix i elaboracions a base de peix (peix bullit, fregit,..)

bacallaneria i pesca salada

venda especialitzada de bacallà i pesca salada i/o envinagrats

bacallaneria i pesca salada
amb elaboracions

venda i elaboracions a base de bacallà i/o de pesca salada i envinagrats

ouateria

venda d'ous i ovoproductes

lleteria, granja, vaqueria

venda especialitzada de llet

formatgeria

venda especialitzada de formatges i altres làctics

productes làctics i
formatges
màquines expenedores de
llet pasteuritzada
botigues i molins d'oli amb
botiga

elaboració pròpia i venda de formatges i productes làctics
venda de llet pasteuritzada
venda, embotellat i/o producció d'àmbit local d'oli

fleques sense obrador

venda minorista de pa i productes de pa (inclou brioxeria farcida o no)

pastisseries sense obrador

venda minorista de productes de pastisseria

cocció de pa i productes
semielaborats

venda minorista de pa i/o productes de pastisseria, amb cocció de productes semielaborats (frescos
o congelats)

fleques amb obrador

venda minorista de pa, amb obrador annex, on s'elabora massa de pa

pastisseries amb obrador

venda minorista de productes de pastisseria, amb obrador annex on s'elaboren productes de
pastisseria

obrador de pa no annex a
botiga
obrador de pastisseria no
annex a botiga
minoristes de pastes
alimentàries
minoristes de cereals i de
les seves farines

producció de pa d'àmbit local
producció de productes de pastisseria d'àmbit local
venda i/o elaboració minorista exclusiva de pastes alimentàries (pasta fresca o cuita)
venda minorista exclusiva de cereals i de les seves farines

xurreries

venda i elaboració especialitzada en masses fregides

fruiteria i/o verduleria

venda especialitzada de fruites i hortalisses fresques, lleguminoses crues, gra i fruits secs a granel

fruiteria i/o verduleria amb
elaboracions

venda especialitzada de fruites i hortalisses fresques. Elaboració d'alguna preparació a base de
fruita i/o hortalisses. Inclou les màquines d'elaboració i venda de sucs in situ

minorista d'envinagrats

venda d'envinagrats (si es ven amb pesca salada, veure apartat de peix i derivats)

minorista de llegums cuits
i/o d'altres productes cuits
minorista de llaminadures,
torrons, mel i melmelades
minorista de llaminadures,
torró, mel i melmelades
amb elaboració
minoristes de xocolata,
cafè, té, infusions
alimentàries, etc.
cafè
bar
Bar - restaurant
restaurant

venda i/o elaboració especialitzada en llegums cuits i verdura cuita
venda de llaminadures, caramels, confits, torrons, massapans, mel, melmelades
venda i elaboració de llaminadures, caramels, confits, torrons, massapans, mel, melmelades, etc.
(inclou obradors no annexos a la botiga)
venda de xocolata, cafès, té, infusions alimentàries
torrefacció i venda de cafè i elaboracions relacionades amb aquests productes
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
activitat que es duu a terme en un local que ofereix, a pagament, els serveis de restaurant i bar
(independentment de la seva denominació comercial)
activitat que es duu a terme en un local sense barra i que disposa de servei de menjador i cuina.
Ofereix àpats consistents en dinars i sopars, a pagament, per consumir-se en el mateix local
(independentment de la seva denominació comercial)

sala de banquets
venda de menjar per
emportar
elaboració i venda de
menjar per emportar
establiments de temporada
obradors no annexos a
menjador
herbodietètica, farmàcia,
parafarmàcia

activitat que es fa en restaurants o establiments especialitzats en aquesta activitat. Se serveixen
menjars i begudes en tot tipus d'actes socials en una data i hora predeterminades (a partir de 100
comensals)
ven menjar preparat, cuinat i precuinat
elaboració i venda de menjar preparat, cuinat, precuinat, rostidoria, pollastres a l'ast,…
guinguetes de platja, parcs públics (xiringuitos)
obradors o cuines de plats preparats no annexos al menjador
establiments especialitzats en la venda de productes d'herboristeria, dietètica, complements
alimentaris i alimentació especial

Gelateria - orxateria

venda de gelats, orxates o similars sense elaboració

Gelateria - orxateria amb
elaboració

gelateria i elaboració de gelats, orxates o similars (inclou els obradors no annexos a botiga)

cellers

venda de begudes alcohòliques a granel o embotellades (amb i sense alcohol)

minorista cerveser

elaboració pròpia i venda de cervesa

congelats

establiments especialitzats en la venda de productes congelats diversos

queviures

botiga petita que ven diferents productes

supermercats i
hipermercats
sales de màquines
expenedores

botiga de grans dimensions que ven diferents productes, amb o sense seccions especialitzades en la
venda de productes concrets
establiment amb sales de màquines expenedores de productes de diferents sectors

