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Declaració responsable d’establiments alimentaris DOCUMENT ADMINISTRATIU 
Dades del titular o representant 
Nom i cognoms NIF Adreça 

Municipi Telèfon Correu electrònic 

Dades de l’establiment 
Denominació comercial NIF, si en disposa Adreça 

Municipi Telèfon WEB, si en disposa 

Descripció de l’activitat 

Sector activitat Descripció (únicament marcar una casella) 
Establiments polivalents (supermercats i botigues de queviures entre altres) 
Carns i derivats 
Pa, pastisseries, farines i derivats. (inclou obradors) 
Bars, restaurants i menjars preparats 
Vegetals i derivats 
Llet i derivats 
Ous i derivats 
Begudes alcohòliques 
Peixos, mol·luscs, bivalves i derivats  
Gelats i/o orxates 
Alimentació especial i complements alimentaris 
Aliments estimulants espècies vegetals per a infusions i derivades 
Greixos comestibles, excepte mantega. 
Edulcorants, naturals i derivats mel i productes relacionats amb la seva 
extracció 

Venda o distribució a 
altres establiments 
minoristes 

Descripció (únicament marcar una casella) 
Sense distribució ni venda  a altres establiments. (venta directa al 
consumidor final) 
Amb distribució o venda a establiments del mateix municipi. 
Amb distribució o venda a altres establiments fora del municipi amb un 
percentatge inferior al 30% de la producció total. 
Amb distribució o venda a altres establiments fora del municipi amb un 
percentatge superior al 30% de la producció total. 
Amb distribució o venda a establiments de restauració col·lectiva social 
Establiments alimentaris inclosos en allotjaments de turisme 

Venda i/o consum Descripció (únicament marcar una casella) 
Venda sense consum a l’establiment. 
Venda amb consum a l’establiment. 
Venda ambulant. 

Declaració responsable 
Declaro sota la meva responsabilitat que: 
1. Que l’activitat compleix els requisits establerts per la legislació sanitària bàsica i específica dels

sectors de l’activitat entre altres sectorials d’aplicació  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 i comercialització.
4. Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que

l’Administració pot comprovar la veracitat de les dades declarades.
Signatura del titular de l’activitat o representant: 

Localitat i data: 



Responsable del 
tractament 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00 
atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat 

Dades de 
contacte del 
delegat de 
protecció de 
dades 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Ramon Guillamet, 
10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 
dpd@olot.cat  

Finalitat del 
tractament 

La Resolució d’aquesta tramitació. 

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Decret 
Legislatiu 2/2003 i Llei 39/2015). Les dades són obligatòries per tramitar la sol∙licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar‐les o suprimir‐les, oposar‐vos al tractament i 
sol∙licitar‐ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra 
sol∙licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica 
https://seu‐ e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

Termini de 
conservació de 
les dades 

Decret 13/2008, de 22 de gener sobre accés, avaluació i tria de documents. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu‐e.cat/ca/web/olot 

PROTECCIÓ DE DADES
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