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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INSTAL·LACIÓ DE CASETES, PARADES I 
VEHICLES ALIMENTARIS O NO ALIMENTARIS 

DADES DEL TITULAR 

Nom i cognoms / Raó Social DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi) 

Nom i cognoms DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS 

Les del Sol·licitant Les del Representant Altres (Omplir el següent formulari) 

ALTRES DADES 

Nom i cognoms DNI / Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ 

Caseta Parada Vehicle o remolc 

Alimentari No Alimentari 

DECLARACIÓ DE RESPONSABLE 

• Que l'esmentada instal·lació es troba subjecta al tràmit de sol·licitud d’ocupació del domini
públic per a la instal·lació de casetes, parades i vehicles alimentaris i no alimentaris.

• Que per al seu exercici compleixo els requisits establerts per la normativa vigent i em
comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.
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• Que disposo de la documentació obligatòria requerida en la sol·licitud d’ocupació de via
pública (Model F2) que es transcriu a continuació:

a) Plànol de planta acotat de la instal·lació amb les dimensions i superfície necessària per
a la seva implantació (a escala 1/100 o 1/50).

b) Fotografies de l’establiment o instal·lació a implantar.
c) Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació, amb un

capital mínim assegurat de 150.300 euros (segons article 80.4 del Decret 112/2010), i
rebut de pagament que acrediti la vigència de la pòlissa.

d) Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, signat per instal·lador autoritzat.
e) Certificació per part d’instal·lador autoritzat respecte a la legalització d’altres

instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (instal·lació de gas,
frigorífica, d’aparells a pressió, etc).

f) Certificació i contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte
les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors portàtils polivalents d’eficàcia
mínima 21A-113B).

g) Declaració responsable d’inici d’activitat per establiment alimentari. Si s’escau.

h) Còpia de la certificació de disposar de la formació sanitària en manipulació d’aliments, si
s’escau.

i) Contracte amb un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya,
en el cas de residus no assimilables a municipals (per exemple, olis de cuinats). Si
s’escau.

j) Còpia de la fitxa tècnica del vehicle, i el corresponent certificat vigent d’inspecció tècnica
del vehicle (ITV). Si s’escau.

• Que disposo d’un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que
regeix l’activitat i les seves instal·lacions per al seu correcte exercici.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per
formular la següent Declaració Responsable i rebre, si escau, les corresponents
comunicacions i/o notificacions.

• Que disposo de les autoritzacions sectorials necessàries.

• Que l’activitat i les seves instal·lacions compleixen la normativa en matèria de prevenció
d’incendis.

• Que l’activitat i les seves instal·lacions compleixen la normativa en matèria de contaminació
acústica i lumínica.

• Que els residus generats es gestionaran correctament, d’acord amb la normativa sectorial
vigent.

• Que les dades consignades en aquesta declaració són certes.
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• A 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.

Signatura, 

A el de de 20 

Il·lm/a. Sr/a. Alcalde/ssa de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

__________________________________________________________________________________________ 
La inecxactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que 
formi part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment 
oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta hagués estat atorgada. Tot això,sense 
perjudici de les responsabilitatas penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant. 

Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal 

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el sistema informàtic de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i només es podran cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals, podent l’interessat exercir drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix el Capítol II del Títol III de l’esmentada llei. 
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