
LE SANITÀRIA PER A ESTABLIMENTS ALIMENTARIS

Dades del titular de l’establiment

Titular (Cognoms, nom / Denominació social):

Tipus de via: Nom de la via:

Núm.: Esc.: 

Municipi: 

Tel. ℡ : C/e

Representant legal. 1 Adreça als efectes de notificacions

Nom (Cognoms, nom): 

Tipus de via: Nom de la via:

Núm.: Esc.: 

Municipi: 

Tel.℡ : Tel. mòbil � 

Dades de l’establiment 

Nom comercial: 

Domicili de l’establiment: 

Tipus de via: Nom de la via:

Núm.: Esc.: 

Municipi: Molins de Rei 

Tel.℡ : Tel. mòbil � 

Horari d’obertura al públic (mesos/dies/hores):

Domicili de l’establiment central (emplen

punt de venda): 

Nombre de treballadors  

□ < 10      □>10

1 Caldrà aportar la documentació acreditativa de la representació

DECLARACIÓ RESPONSA NTARIS

titular de l’establiment  

Titular (Cognoms, nom / Denominació social): NIF/CIF:

via: 

Pis: Porta: Apt. correus

CP � : 

C/e @ : Web � : 

Adreça als efectes de notificacions  

NIF:

via: 

Pis: Porta: Apt. correus

CP � : 

 : Fax � : C/e @ : 

via: 

Pis: Porta: Apt. correus

CP � : 08750 

 : Fax � : C/e @ : 

Horari d’obertura al públic (mesos/dies/hores): 

(empleneu-ho només en cas de ser sucursals de carnisseria o obradors amb adreça diferent del

Nombre de torns 

□ 1      □ 2      □ 3

reditativa de la representació. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SANITÀRIA PER A ESTABLIMENTS ALIDECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA

NIF/CIF: 

Apt. correus: 

NIF: 

Apt. correus: 

Apt. correus: 

sucursals de carnisseria o obradors amb adreça diferent del 



 

Tipus d’establiment ( marqueu tantes caselles com calgui) 2 

Carn i derivats:         □carnisseria      □ cansaladeria               □ xarcuteria                      □obrador 

Peix  i derivats:          □peixateria          □ bacallaneria (pesca salada)            

Pa i pastisseria:          □fleca o forn             □ pastisseria                 □ amb obrador                      □xurreria      

Vegetals i derivats:         □fruiteria i verduleria             □ envinagrats              □ venda de llegums cuits                       

Menjars preparats:         □bar             □ bar-restaurant               □ restaurant               □ sala de banquets 

                                        □venda de menjar per emportar             □ establiment de temporada (guinguetes)                                                        

Polivalents:         □congelats             □ queviures              □ supermercats/hipermercats         □ sala màquina expenedora                         

Altres:         □ous             □ gelateria/orxateria             □ herbodietètica, parafarmàcia, estètica         □ màquina venda llet 

                   □cereals/farines            □ xocolata, cafè,te, infusions             □ lleteria         □ celler              □ formatgeria 

                   □molins d’oli amb botiga           □ pastes alimentàries             □ llaminadures, torrons, mel i melmelades  

              □ d’altres _______________________________________________________________________________ 

 

Tipus d’activitat ( marqueu tantes caselles com calgui) 

□ 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, etc.) 

□ Venda i elaboració de productes a partir de matèries primeres preelaborades (p.ex., terminals de cocció) 

□ Venda i elaboració de productes a partir de matèries primeres no preelaborades que suposa una manipulació més complicada 
o elevada: per exemple, 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, 
etc.  

□ Degustació o servei de productes no elaborats a l’establiment (subministrament extern)  

     Especifiqueu-ne el subministrament: 

□ Degustació o servei de productes comercialitzats (comerç especialitzat en alimentació amb degustació; per exemple, 
degustació dels embotits destinats a la venda) 

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

□ Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (menú, plats combinats i tapes) 

□ Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (carta i menú) 

□ D’altres. Especifiqueu-los:  

                                                           
2 Per exemple, si es tracta d’un establiment de queviures amb secció de peixateria, carnisseria i venda de pa, marqueu les quatre caselles 

corresponents (queviures, peixateria, carnisseria i forn de pa). 



 

Producció i àmbit de distribució ( empleneu-ho només en cas de distribució a altres es tabliments 
alimentaris. Marqueu tantes caselles com calgui ) 

Volum estimat de producció TOTAL:                                           Quantitat setmanal (especifiqueu: kg, t, unitats,comensals, etc.):        

Volum estimat de distribució dins el municipi:    

    Exclusiu al mateix establiment                                                                            ___________________________ 

    Exclusiu a altres establiments del mateix titular dins el municipi.                       ___________________________ 

    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 fora del  municipi , però dins de Catalunya:  

    Exclusiu a altres establiments del mateix titular:                                     ___________________________ 

    A altres establiments minoristes                                                                          ___________________________ 

   A establiments de restauració                                                                              ___________________________ 

   A menjadors institucionals (escoles, geriàtrics, hospitals, etc.)                            ___________________________ 

   Repartiment a domicili a particulars o celebracions                                            ___________________________ 

Distribució fora de Catalunya:                                                                              □sí             □ no            

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

En qualitat de titular o representant legal de l’es tabliment, declaro sota la meva responsabilitat que  aquestes dades són 
exactes i que:         

1. Les dades que figuren en el present document són  certes i exactes, i assumeixo que poden ser object e de 
comprovació per part de l’autoritat competent, amb la meritació, si escau, de la taxa que sigui aplica ble.  

2. Sóc conscient que qualsevol inexactitud, falseda t, o omissió de caràcter essencial en les dades fac ilitades o 
que es facilitin en el futur determinarà la impossi bilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat,  sens perjudici 
de la resta de responsabilitats que es poguessin de terminar d’acord amb la Llei de procediment adminis tratiu 
comú vigent. 

3. L’activitat objecte de declaració compleix i apl ica els requisits establerts en la legislació sanit ària bàsica i 
específica dels sectors de l’activitat, i disposa d els corresponents documents acreditatius, i em comp rometo a 
mantenir aquest compliment durant la vigència de l’ activitat.  

4. Sé que l’incompliment de la normativa sanitària pot donar lloc a l’obertura d’un expedient sanciona dor i a la 
impossibilitat, si s’escau, de continuar amb l’exer cici de l’activitat fins que es restaurin les condi cions 
sanitàries legalment exigibles.  

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

I, per tant, SOL·LICITO NÚMERO DE REGISTRE SANITARI. 

Signatura de la persona titular o representant legal de l’empresa:  

A Molins de Rei, ......... de/d’ ....................... de 20..... 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/19 99, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les 
vostres dades seran incorporades a un fitxer propie tat de l’Ajuntament de Molins de Rei, la finalitat del qual és la gestió dels 
expedients d’activitats sotmesos a règim d’interven ció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés , rectificació, cancel·lació 
i oposició adreçant un escrit al Registre General d e l’Ajuntament de Molins de Rei, adreça pl. de Cata lunya 1, i adjuntant una 
còpia del document d’identitat . 
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