
Declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments alimentaris

DADES TITULAR / INTERESSAT
Nom i cognoms / Raó Social Document d'identitat

 

Adreça

Codi Postal Població Telèfon Correu electrònic

DADES REPRESENTANT(en cas de ser una persona diferent del titular)

Nom i cognoms / Raó Social Document d'identitat
 

Adreça

Codi Postal Població Telèfon Correu electrònic

NOTIFICACIONS

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un representant serà aquest qui 
les rebrà).

Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica.
En cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l’avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i la falta
d’accés a la notificació electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la
seva posada a disposició, d’acord amb l’art. 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques. En el cas que sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment la vostra elecció
sobre notificacions electròniques fent una sol·licitud a través de  www.mataro.cat/oficinavirtual o a les Oficines d'Atenció
Ciutadana.

DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial de l’activitat Nom del centre comercial (si l'establiment està en un)
  

Adreça de l’establiment Núm. Local
        

Adreça de l’establiment central (per a sucursals de carnisseria o obradors amb adreça diferent del punt de venda) 
     

Horari d’obertura 

DADES DE L'ACTIVITAT
Número expedient llicència activitats Nombre de treballadors: Nombre de torns:

10 o menys Més de 10 1 2 3 

TIPUS D'ESTABLIMENT
Carn i derivats: carnisseria cansaladeria xarcuteria obrador

Peix i derivats: peixateria bacallaneria (pesca salada)

Pa i pastisseria: fleca 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: ovateria gelateria/orxateria  herbodietètica, parafarmàcia, estètica

màquina venda llet cereals/farines xocolata, cafè, te, infusions lleteria

celler molins d’oli amb botiga formatgeria

pastes alimentàries llaminadures, torrons, mel i melmelades
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TIPUS D'ACTIVITAT

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 i 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).
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).
Altres:

Subministrament, en el cas de subministrament extern      

PRODUCCIÓ I ÀMBIT DE DISTRIBUCIÓ
Unitats de mesura de la producció / distribució (especifiqueu kg, l, unitats comensals, etc)      
Distribució fora de Catalunya: Sí  No

Quantitat setmanal
en unitats de mesura de producció

Volum estimat de producció TOTAL:

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      

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

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

A altres establiments minoristes      

A establiments de restauració      

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

Repartiment a domicili a particulars o celebracions      
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DECLARO RESPONSABLEMENT

1. Que 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. Que em comprometo a complir aquests requisits mentre exerceixi l’activitat.

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

4. Que  totes  les  dades  especificades  en  aquest  escrit  són  certes  i  exactes  i  que  estic  informat/ada  que  
l’Administració pot comprovar la veracitat de les dades declarades.

Autoritzo  l’Ajuntament  a  verificar  les  meves  dades  a  altres  administracions  o  organismes  per  comprovar  el
compliment de les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva
vigència.  Així  mateix,  declaro que he estat  informat/da dels meus drets en matèria de dades personals i  que
n’accepto el tractament per a les finalitats indicades per aquest procediment.

Mataró, 

Signatura

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades  i  la  normativa  estatal  que  correspongui,
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del 
tractament

Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo

Finalitat Gestió de les llicències d’activitats i d’obres. / Gestió de la recollida i tractament de residus comercials i industrials

Legitimació El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal aplicable a l’Ajuntament de Mataró.

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les 
dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO 
(http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.

Conservació de les 
dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-
nos qualsevol variació i que tenim el  seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.  L’Ajuntament de
Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Mataró, 

Signatura

Oficina Mataró Empresa. Parc TecnoCampus Mataró-Maresme. Torre TCM2, planta baixa. Av. Ernest Lluch, 32
Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats. Carrer de Pablo Iglesias 63 2n
Oficines d’atenció ciutadana: La Riera, 48  / Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84  / c. de Josep Punsola, 47  / c. Juan Sebastián Elcano, 6  / 
c. Nicolau Guañabens, 23-25  / c. de Cadis, 1
Telèfons d’atenció ciutadana: Des de Mataró 010. Des de fora de Mataró 807 11 70 10 - www.mataro.cat/oficinavirtual
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