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COMUNICACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORÀDICS AMB ELABORACIÓ I/O 
SERVEI DE MENJAR 

 
SOL·LICITANT 

Nom i cognoms / raó social DNI / NIF / NIE 
  

Representant: Nom i cognoms DNI / NIF / NIE 
  

En qualitat de: 
 

 
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 

Domicili Número Pis Porta 
    

Població Codi postal 
  

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica 
   

 
DADES GENERALS DE L’ACTE 

Tipus d’activitat  
 

Lloc de l’activitat  Data  
 

Responsable de l’activitat  Telèfon  
 

El responsable disposa de formació en manipulació d’aliments? Sí �     No � 

Nombre de manipuladors amb formació en manipulació d’aliments  Sense formació  
 

Lloc d’elaboració del menjar  
 

Nombre aproximat de comensals  
 

Horari de preparació  
 

Horari de servei  

 
TIPUS DE MENJARS ELABORATS I/O SERVITS (marqueu tantes caselles com calgui 

� Aliments envasats i/o begudes 

� Entrepans freds 

� Entrepans calents 

� Botifarrada 

� Paella, fideuada 

� Sardinada 

� Xocolatada 

� Coques, galetes, magdalenes sense farciment o cobertura 

� Coques, galetes, magdalenes amb farciment i/o cobertura 

� Altres (especificar quins):  

   



INGREDIENTS UTILITZATS (caldrà guardar els tiquets i/o factures dels aliments) 

 

 

INFRAESTRUCTURES DE QUÈ ES DISPOSA 

Disposeu de nevera per guardar els ingredients fins al moment de la seva 
elaboració? � Sí � No � No cal 

Disposeu de nevera per guardar el menjar elaborat fins el moment del seu 
consum? � Sí � No � No cal 

Disposeu de punt d’aigua? � Sí � No  

Disposeu de pica? � Sí � No  

Disposeu de taula de manipulació? � Sí � No  

Disposeu de cubell d’escombraries? � Sí � No  

 

OBSERVACIONS (en aquest apartat podeu incloure observacions o aclariments que es considerin 
d’interès sobre l’activitat i les instal·lacions) 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

En qualitat de titular i/o responsable de l’activitat declaro que són certes i exactes totes 
les dades especificades en aquesta comunicació i que estic informat/da que la 
Regidoria de Salut podrà requerir tota aquella documentació complementària per 
comprovar el compliment de la normativa sanitària vigent. 

 

Signatura de l’interessat/da o representant legal 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú,      de                   de 20 

 

 

Podeu accedir al document Consells per a l’elaboració de menjar al carrer a la web de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (http://www.vilanova.cat/doc/doc_42471730_1.JPG). 

 

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, 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, us informen que les dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un 
fitxer automatitzat amb la finalitat d’exercir les competències municipals en seguretat alimentària. El 
responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plaça de la Vila 
núm. 8, 08800). 

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el 
tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 
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