
 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA 
ESTABLIMENTS ALIMENTARIS NO SEDENTARIS 
(Mercats, fires ambulants i altres esdeveniments) 
 
 
Dades de la persona titular 

 
Tipus de menjars elaborats i/o servits (marqueu tantes caselles com calgui) 
� Aliments envasats i/o begudes 

� Entrepans per a consum immediat      � Freds    � Calents   Tipus:  

Utilitzeu maionesa?   � Sí  � No             Utilitzeu ou fresc per preparar-la?    � Sí   � No 

� Creps                    � Gofres                       � Xurros                        � Pa 

� Pastissos i altres productes de pastisseria    Descriviu quins: 

� Tapes                                                             Descriviu quines: 

� Plats combinats                                             Descriviu quins: 

� Menjars preparats Descriviu quins. 

� Begudes alcohòliques  Descriviu quines: 

� Batuts/ sucs/smoothies                 � Gelats                    � Orxates                   � Granitzats    

� Embotits          � Patés          �  Formatges          � Pesca salada ( bacallà, moixama, seitó, etc)  

� Olives i encortits          � Fruits secs i derivats          � Ous           � Bolets  i/o cargols       

� Mel, pol·len, melmelades     � Torrons     � Xocolata desfeta      � Oli         � Fruites i verdures 
� Altres: 
 
 
 

 
 
Tipus d’activitat 

 
 
Volum de producció (menús i/o racions pels bars i restaurants, unitats de pes per a la resta d’establiments) 

 
 
 
 
 

Nom i cognoms DNI /NIE 

Nom comercial establiment alimentari:  

� 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, 
envasament, envasament al buit, fraccions, picat, processos mecànics... 
� Venda i elaboració de productes a partir de matèries primeres no preelaborades i que suposa una 
manipulació més complicada o elevada (p. ex. Afegit d’altes ingredients, modificacions de les 
característiques originals de les matèries primeres, embotits de sang, plats cuinats o precuinats 
conservats en fred, ...) 
� Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (amanides, entrepans, planxes, fregits...) 
� Altres.  Especificar: 
 
 

� < 15 menús o 25 racions/dia     � 15-30 menús o 25-50 racions/dia    � >30 menús o 50 racions/dia 

� < 500 kg/setmana   � 500-1000 kg/setmana   � 1000-5000 kg/setmana   � >5000 kg/setmana 



 

 
 

 
Dades que acrediten la gestió en seguretat alimentària  

 
Descripció dels espais, instal·lacions i equips 

 

Disposa de PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ                                                                    � SI     � NO 

Disposa de PLA DE CONTROL DE PLAGUES                                                                    � SI     � NO 

Disposa de PLA DE CONTROL DE TEMPERATURES                                                       � SI     � NO 

Disposa de PLA DE CONTROL DE L’AIGUA � SI     � NO 

Disposa de PLA DE FORMACIÓ                                                                                          � SI     � NO 

Disposa de PLA DE CONTROL DE PROVEÏDORS           � SI     � NO 

Disposa de PLA D’INFORMACIÓ D’AL·LÈRGENS                                                               � SI     � NO 

Disposa de PLA DE TRAÇABILITAT � SI     � NO 

1. Relació i descripció de maquinària i estris  Quantitat 

Equips calents  

            Forn / grill:  

 Forn / microones:  

 Taula calenta:  

 Fregidora:   

 Planxa:  

 Altres elements:  

Equips de fred  

 Vitrines expositores:  

 Cambra de refrigeració:  

 Cambra de congelació:  

 Altres elements de fred: 
 

 

Estris de cuina  

 Espai per guardar els estris de cuina:  

 Taules de manipulació:  

 Màquines de tall:  

                   Altres elements:  

2. Aigua   

Disposa de sistema de subministrament d’aigua?                                                            ���� SI    ���� NO 

Origen:                     � Xarxa        � Pou        � Cisterna      � Aigua embotellada 

Disposa de dipòsit d’aigua?                                                                                                 ���� SI    ���� NO 
 
En cas afirmatiu, indicar la capacitat _______ i la freqüència de neteja________________________ 
 

En cas de disposar d’aigua, quin tipus de punts te:  
 
� Pica neteja estris           � Pica neteja d’aliments       � Rentamans (ús exclusiu)    � Pica ús general 
 
Disposa d’aigua calenta?                                                                                                     ���� SI    ���� NO   
 

En cas negatiu indicar alternativa: 
 
� Gel hidroalcohòlic    � Tovalloletes antisèptiques d’un sol ús   � Garrafa amb aixeta  
� Altres: 

Disposa de dipòsit d’aigües residuals?                                                                              ���� SI    ���� NO 



 

 
 

 

 

 

Indicar capacitat___________ 
 

3. Residus 

Tipus de residus que genera:  
   � Paper / Cartró         �Fracció Orgànica        � Rebuig       � Aigües residuals (1)     

� Olis i greixos (2) 

(1) Especificar la seva gestió: 
(2) Especificar la seva gestió: 

Tipus de contenidor:       � Accionament manual        � Accionament no manual 

4. Transport / Vehicle 

Vehicle condicionat pel transport de mercaderies?                                                      ���� SI    ���� NO 
Tipus de vehicle:                � Isotèrmic               � Refrigerat                � No refrigerat  
 
Observacions: 


