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SOL·LICITUD DE L’OBRADOR D’ÚS COMPARTIT DEL FOODLAB 

 

Sol·licitant: 

NOM I COGNOMS  

NIF/NIE  

 

Representant (si s’escau): 

NOM I COGNOMS  

NIF/NIE  

 

Dades per a notificacions: 

ADREÇA  NÚM  

MUNICIPI  CP  

TELÈFON  

CORREU ELECTRÒNIC  

VULL REBRE NOTIFICACIONS A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS (E-NOTUM) 1  SI      NO 

 

Davant d’aquesta Alcaldia, compareix i atentament: 

 

1. Exposa que vol fer ús de les instal·lacions de l’obrador d’ús compartit del FoodLab per a 

realitzar-hi la següent activitat:  

      

Que disposa del següent codi IAE      . 

Que aquesta activitat la realitzarà (marcar una de les següents opcions): 

□ Sol/a. 

□ Juntament amb la següent relació de persones: 

Persona 1: 

NOM I COGNOMS  

DNI/NIE  

Persona 2: 

NOM I COGNOMS  

DNI/NIE  

Persona 3: 

NOM I COGNOMS  

DNI/NIE  

Persona 4: 

NOM I COGNOMS  

DNI/NIE  

 

2. Declara que: 

 Compleix amb tots els requisits que estableix la normativa vigent per exercir l’activitat 
professional o empresarial que desenvolupa, i que es compromet a complir-los mentre faci ús 

de les instal·lacions del FoodLab. 
 Disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix l’activitat professional o empresarial 

que desenvoluparà dins de les instal·lacions del FoodLab. 
 No es troba inclòs en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració, que es 

contenen a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 Està al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de les obligacions amb l’Ajuntament 

de Riudellots de la Selva i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. 

 La resta de persones que accediran a les instal·lacions del FoodLab estan contractats pel 

                                                 
1 El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment. L’accés a les notificacions 

electròniques es realitzarà a través de missatge al correu electrònic facilitat en la instància. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es 
considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, article 28). 
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sol·licitant o bé cotitzen com a treballadors per compte pròpia (autònoms). 
 En els últims tres anys ha rebut formació adequada dins l’àmbit de la seguretat alimentària. 

I específicament, que (marcar només si es dona el cas): 

□ L’activitat econòmica s’ha iniciat dins dels 5 anys anteriors a la data d’avui. 

□ L’activitat que desenvoluparà al FoodLab introdueix aspectes innovadors en relació al 

procés d’elaboració o del producte final produït. 

□ Les principals matèries primeres procediran de produccions agràries ecològiques. 

□ Les principals matèries primeres procediran de produccions situades a menys de 25 km de 

Riudellots de la Selva. 

□ Les principals matèries primeres estaran incloses dins d’una marca col·lectiva, una IGP, o 

similar. 

 

3. Acompanya a aquesta sol·licitud la següent documentació: 

□ Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant, i de la resta de persones que desenvoluparan part 
de l’activitat que es vol portar a terme a dins de les instal·lacions (només si s’escau). 

□ Fotocòpia del NIF definitiu de l’empresa (només si s’escau). 
□ Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil de la persona física o jurídica 

que presenta la sol·licitud i còpia del rebut que acrediti el seu pagament. 

□ Plans d’autocontrol de l’activitat que pretén desenvolupar i relatius a: 
o La neteja i la desinfecció 
o La formació i la capacitació del personal en seguretat alimentari 
o El control de proveïdors 
o La traçabilitat 

o El control de temperatures 
o El control dels al·lèrgens i substàncies que provoquen intolerància alimentaries 

□ Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) de l’activitat que pretén desenvolupar. 
□ Documentació justificativa d’haver iniciat l’activitat econòmica com a màxim en el termini 

de 5 anys anteriors a la data d’avui (opcional). 
□ Documentació justificativa de que l’activitat que desenvoluparé introdueix aspectes 

innovadors en relació al procés d’elaboració o del producte final produït (opcional). 

□ Documentació justificativa de que les principals matèries primeres procedeixen de 
produccions agràries ecològiques (opcional). 

□ Documentació justificativa de que les principals matèries primeres procedeixen de 
produccions situades a menys de 25 km de Riudellots de la Selva (opcional). 

□ Documentació justificativa conforme les principals matèries primeres estan incloses dins 

d’una marca col·lectiva, una IGP, o similar (opcional). 
□ Declaració responsable de la resta de persones que faran ús de les instal·lacions del 

FoodLab conforme que en els últims tres anys han rebut formació adequada dins l’àmbit 
de la seguretat alimentària (només si s’escau). 

 

4. I, per tant, en atenció al que s’ha exposat, SOL·LICITA, que l’Ajuntament de Riudellots 

de la Selva l’autoritzi per a fer ús de les instal·lacions de l’obrador d’ús compartit, 

inicialment, durant       hores.  

 

NOTA: La tramitació d’aquesta sol·licitud queda supeditada al pagament dels preus públics corresponents. 

 
Informació bàsica de protecció de dades personals 

Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

Finalitat: registre de les empreses gironines i d’arreu del territori català que tenen relació amb el sector gastronòmic interessades 

en l’ús dels equipaments del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial FOODLAB, organització d’activitats i serveis i comunicació 

d’informació. 
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD). 

Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. 

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de 

la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.riudellots.cat.  

 

Riudellots de la Selva,       de/d’       de       

 

Signatura 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 
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