DECLARACIÓ RESPONSABLE
PER A L’AUTORITZACIÓ DE PARADES DE VENDA A LA VIA PÚBLICA
(COVID-19)
En qualitat de titular d’una parada de venda a la via pública dins el terme municipal de
Granollers, declaro sota la meva responsabilitat que aquestes dades són exactes i que en
relació a les mesures preventives del Covid-19, em comprometo expressament a mantenir
en tot moment, dins l’àmbit de la meva activitat comercial i durant el termini de vigència de
l’autorització, les condicions i mesures preventives següents:
1. Evitar el contacte físic i mantenir la distància mínima de seguretat amb els clients, i
entre aquests i els productes de la meva parada.
2. No permetre l'autoservei per tal d’evitar el contacte directe del client amb el
producte. Si el client ha de poder tocar el producte, se li haurà de proporcionar
guants d’un sol ús i gel desinfectant.
3. Utilitzar guants i mascareta per manipular els productes que estan a la venda.
4. Informar oralment als clients, si és necessari, que mantinguin la distància de
seguretat mentre estan a la parada.
5. Cobrar preferentment amb targeta bancària. Només en casos excepcionals
acceptar el pagament en metàl·lic i en aquest cas netejar amb gel alcohòlic els
guants abans d’atendre la següent persona.
6. Disposar de gel desinfectant o solucions alcohòliques a les parades per a ús del
personal que hi treballa.
7. Disposar de cartells informatius per recordar als clients les mesures de
distanciament que han de mantenir entre ells i els procediments d'higiene publicats
per les autoritats.
8. Netejar i desinfectar la parada o qualsevol superfície que hagi pogut ser tocada
amb les mans (estructures metàl·liques, mostradors, taules, faldons, terminals de
pagament i similars) al menys dos cops al dia, un d’elles s’haurà de fer
obligatòriament en finalitzar la jornada. Els materials utilitzats en la neteja i els
elements de protecció individual es llençaran als contenidors de rebuig més
propers al meu lloc de treball.
9. Assegurar que cap persona que treballi a la parada presenta simptomatologia
compatible amb la Covid-19, com ara febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea, etc., o amb qualsevol altre quadre infecciós.
10. Assegurar que cap persona que treballi a la parada ha tingut contacte estret amb
una altra persona que hagi donat positiu a la Covid-19 o que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia, en els 14 dies anteriors a l'inici
dels símptomes.
11. Seguir en tot moment les recomanacions del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, pel que fa a les mesures preventives en relació a la
prevenció del Covid-19.
En relació a la resta de mesures de caràcter general:
1. Manifesto que l’establiment del qual sóc titular compleix i aplica els requisits
establerts en la legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de l’activitat, i
em comprometo a respectar-los així com a disposar dels corresponents documents
acreditatius.
2. Em comprometo a complir els requisits que s’han indicat en tots els àmbits a on
s’exerceixi l’activitat (emmagatzematge, transport i venda).

Em comprometo a complir els horaris de venda i de càrrega i descàrrega que
determini l’Ajuntament.
4. Em comprometo a recollir els residus que produeixi la parada i dipositar-los en els
llocs adequats que determini l’Ajuntament, atenent els criteris de recollida selectiva
d’aquests.
5. Em comprometo a comunicar a l’Administració totes les modificacions de titularitat,
instal·lacions, equipaments, activitat o comercialització.
6. Manifesto que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i
que estic informat/ada que l’Administració pot comprovar-ne la veracitat.
3.

Nom i cognoms del titular:
DNI:
Telèfon mòbil:
Adreça de correu electrònic:
Signatura:

