Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ESDEVENIMENTS
AMB OFERIMENT, VENDA I/O ELABORACIÓ DE
MENJAR
ÀREA DE SERVEIS I CIUTADANIA

VPU-015

Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

NIF

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper: (únicament per a persones físiques)
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

Responsable de l’activitat
Nom i cognoms

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Ubicació
El responsable disposa de formació/experiència en manipulació d’aliments:

Si

No

Nombre de manipuladors:
Declaro responsablement
En qualitat de titular o representant legal de l’activitat, declaro sota la meva responsabilitat que les presents dades
són exactes i que:
1.- Compliré i aplicaré els requisits establerts en la legislació sanitària bàsica i que em comprometo a respectar-los en
el transcurs d’aquesta activitat.
2.- Són certes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que l’Ajuntament podrà fer les
comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades.
3.-

He estat informat/da que l’ajuntament ofereix un servei d’assessorament en seguretat e higiene alimentària.

Protecció de dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant

SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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Continua al darrere
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ACTIVITAT: Tipus de menjars elaborats i/o servits
Data de l’esdeveniment:
Nombre de consumidors aproximat:

Servei d’aliments envasats i begudes. Elaboració d’entrepans freds per a consum immediat.
Entrepans calents
Tapes, pinxos, plats combinats ...
Paella, barbacoa, pollastres a l’ast ...
Altres. Concretament elaboren:

Ingredients (caldrà guardar els albarans dels aliments)

Observacions

(incloure aclariments que es considerin d’interès sobre l’activitat i la infraestructura utilitzada per l’esdeveniment)

Esborrar

Imprimir
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