
  
 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’AMPLIACIÓ TEMPORAL PER REALITZAR 

SERVEI A DOMICILI DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DE PREMIÀ DE 

DALT 

 

DADES DE LA PERSONA TITULAR DE L’ESTABLIMENT 

Nom i cognoms o raó social 

 

DNI/NIF/CIF:   

Domicili social:  

Municipi:  Codi postal:  

Telèfon:  Correu electrònic:  
 

DADES DE L’ESTABLIMENT: 

Denominació comercial:  

Domicili de l’establiment:  

Horari d’obertura al públic:  

Municipi:  Codi postal:  

Telèfon:  Correu electrònic:  
 

 

 



  
 
 

NORMATIVA SANITÀRIA ESPECÍFICA 

 Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 
2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, capítol IV de l’annex II (DOUCE L 
139, 30/04/2004).o I les seves afectacions 

 Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen les especificacions 
tècniques que han de complir els vehicles especials pel transport terrestre de productes 
alimentaris a temperatura regulada i els procediments de control de conformitat amb 
les especificacions (BOE núm. 65 de 16/03/2000). 

Les temperatures exigides per al transport de cada tipus de productes alimentaris es 
troben exposades a les seves respectives Reglamentacions tecnicosanitàries. 

DEFINICIÓ DE L’ACTIVTAT SOL·LICITADA 

Transport realitzat en els nuclis urbans mitjançant vehicles que retornen sistemàticament a 
la seva base d’origen en un termini de 24 hores: Repartiment: lliurament de mercaderies a 
través d’albarans preestablerts. 

 Repartiment: lliurament de mercaderies a través d’albarans preestablerts. 

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES 

Els receptacles de vehicles o contenidors utilitzats per transportar els productes alimentaris:  

 1.- S’hauran de mantenir nets i en bon estat.  

2.- Han d’estar dissenyats i construïts, en cas necessari, de manera que permetin una 
neteja o desinfecció adequades  

3.- No s'han d'utilitzar per transportar més que productes alimentaris quan aquests 
puguin ser contaminats per un altre tipus de càrrega.  

Quan s'usin vehicles o contenidors per al transport de qualsevol altra cosa a més de productes 
alimentaris, o per al transport de diferents tipus de productes alimentaris a la vegada, ha 
d'haver, en cas necessari, una separació efectiva dels productes. 

Els productes alimentaris carregats en receptacles de vehicles o en contenidors s’hauran 
col·locar i protegir de manera que es redueixi al mínim el risc de contaminació. 

Quan sigui necessari, els receptacles de vehicles o contenidors utilitzats per al transport de 
productes alimentaris hauran de ser capaços de mantenir els productes alimentaris a la 
temperatura adequada i de manera que es pugui controlar aquesta 



  
 
 

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Els vehicles han d’ estar al dia de la inspecció tècnica de vehicles (ITVE). 

Els contenidors d’aliments han de ser d’ús alimentari i isotèrmics 

CONSIDERACIONS DEGUDES A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 

1.- No s’atendrà presencialment en els locals. 

2.- La recepció de les comandes haurà de ser per via no presencial. 

3.- Ni els contenidors dels aliments ni els repartidors entraran a les cases. 

4.- Els contenidors es desinfectaran correctament després de cada repartiment. 

5.- Els repartidors utilitzaran guants d’un sol ús per entregar les comandes que després tirant 
a la brossa. 

6.- Sempre que sigui possible els repartidors mantindran les mesures personals de seguretat. 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

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

3. Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/ada 
que l’Administració comprovarà la veracitat de les dades declarades. 

 

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

 

..........................................., a .............de............................de 2........ 


