
 

 

Requisits per formar part  de l´Associació de Food Trucks de Girona 

1- Disposar de tota la documentació que es demana a l´apartat 2.3. 
2- Tenir l´activitat registrada a la comarca de Girona o estar empadronat. 
3- Ser propietari d´un Food Truck tipus: Caravan Food, Food Truck americà, 

Vintage Food Truck o Remolcs amb estètica reciclada i actualitzada que 
s´adapti a la imatge global del que entenem com a Street Food. 

4- Queden exclosos tots aquells remolcs o camions considerats de mercat així com 
xurreries convencionals i qualsevol que cuini exclusivament fora del Food Truck 
o no compleixi amb les normes sanitàries i/ o estètiques. Tan mateix refusem 
totalment de qualsevol imatge poc acurada i amb falta d’higiene. 

5- Dins de la Associació només es permetran tres Food Trucks amb el mateix 
producte. Així doncs si el seu negoci reuneix els requisits esmentats, passarà a 
llista d´espera. Això no l´exclou de poder participar en algun dels 
esdeveniments que organitzi l´associació si fos necessari o d´ajudar-lo amb 
temes relacionats amb la nostra feina. 

*Un Cop seleccionat passarà a formar part de l´Associació de Food Trucks de Girona, 
una associació sense ànim de lucre però amb despeses de gestió indispensables, es per 
això que haurà d´abonar 10€ al mes que es cobrarà en un sol pagament anual de 120€. 

 

L´Associació de Food Trucks de Girona treballa unida per aconseguir l´organització de 
mercats gastronòmics emmarcat dins de Festes dels diferents municipis de la comarca 
de Girona i fent força per aconseguir poc a poc una regularització del nostre sector. 
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Documentació a presentar 
 
  

1. DNI o NIF del Food Truck. 
 

2. Carnet de manipulador d´aliments vigent. 
 

3. Polissa d´assegurança de responsabilitat civil. 
 

4. Certificat de revisió d´extintor. 
 

5. Botlletí d´instal.lació de llum i de gas (si escau). 
 

6. Certificat sanitari si el teniu.  
 

7. Alta IAE Model 036. 
 

8. Una fotografía del Food Truck. 
 

 
*La Associació demana tota aquesta documentació per un bon funcionament a l´hora 
de presentar-nos als ajuntaments i per tal de dur un mínim control dels associats que 
no hi hagi cap empresa treballant fora de la legalitat 
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Declaració responsable per la venda de productes  

alimentaris en fires i esdeveniments gastronòmics no sedentaris 

  

 

Dades del titular  

Nom i cognoms o Raó Social  

DNI/ NIF/ CIF  

Domicili social:  

 

Municipi:  

Codi postal:  

Telèfon: Fax:  

Correu electrònic:  

 

 

Dades del Food Truck 

Especialitat gastronómica:  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       3.3.a 

Declaració responsable 

En qualitat de titular o representant legal del Food Truck, declaro, sota la meva responsabilitat 
que, conec els requisits sanitaris que s’han de complir i que:  

1. Estic inscrit al Registre Sanitari o al Registre d’establiment minoristes d’alimentació del 
municipi on tinc la seu social i/o a l’IAE a l’epígraf corresponent.  

2. Els equips, els estris (ganivets, pinces, pales...) i les superfícies que puguin entrar en contacte 
amb els aliments seran llises, resistents a la corrosió i fàcils de netejar. Disposaré del material 
necessari per assegurar-ne la seva neteja i els mantindré nets durant tot l´esdeveniment. També 
els desinfectaré al finalitzar la jornada.  

3. Els vehicles de transport, els equipaments, els estris utilitzats per al manteniment, exposició i 
venda d’aliments i totes les superfícies que puguin entrar en contacte amb els aliments, estaran 
en bon estat de manteniment, seran resistents i no deixaran anar òxids, estelles, tòxics, greixos, 
etc.. que puguin provocar contaminacions amb els aliments.  

4. Disposaré de mitjans per:  

a. Mantenir i exposar els aliments no envasats de forma protegida, es a dir, tindré el Food Truck 
dissenyat amb expositors, vitrines o situat de manera que es previngui el risc de contaminació 
dels productes, la presència d’insectes i /o animals indesitjables i la manipulació directa pels 
clients.  

b. Evitar el contacte directe dels productes alimentaris, o dels envasos que els contenen, amb el 
terra o amb qualsevol altre focus de contaminació.  

c. Evitar el manteniment o l’exposició d’aliments en condicions ambientals que els puguin 
alterar (ex. exposició directa al sol, a la pluja, a fums...)  

d. Garantir la conservació a temperatura de refrigeració o congelació, si escau, i per evitar el 
trencament de la cadena de fred.  

e. Per a manipular aliments garantiré un sistema que permeti la neteja de mans dels 
manipuladors, estris i aliments si escau:  

* Per a manipulacions simples d’aliments (producte no envasat, fraccionament, trossejat,...) 
Necessitaré un punt d’aigua proper, o utilitzaré tovalloles humides, polvoritzadors que 
continguin una solució sabonosa, o desinfectant d’ús alimentari, o gels d’alcohols  

* Per a processats d’aliments complexos: ( p.ex. en elaboració de menjars, pa, pastissos) 
disposaré obligatòriament d’un punt d’aigua propi.  

 

5. En cas que sigui necessari facilitar vaixella ( plats, gots,...)per als clients, seran d’un sol ús.  

6. L’origen dels productes alimentaris exposats per a la venda serà autoritzat, és a dir, en tot 
moment podré acreditar les dades d’identificació del productor mitjançant el seu Registre 
General Sanitari (RGS), documents comercials i/o la informació inclosa a l’etiquetatge del 
productes.  

 



                                                                                                                                                                   3.3.b                                                                              

7. Estic informat que:  

a. Com a titular de la concessió del punt de venda haig de demostrar que el personal que estarà 
en contacte amb els aliments disposa de la formació adequada en higiene i seguretat dels 
aliments.  

b. Per a la venda a doll cal que utilitzi rètols que especifiquin la denominació del producte i 
l’origen.  

8.Haig de fer una correcta gestió dels residus: no llençar-los a terra, proveir-me d’una galleda 
amb tapa d’accionament no manual i mantenir-los lluny dels aliments.  

9.Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que em comprometo a 
complir-les  

 

 

Signatura del titular o representant legal de l’empresa  

(Nom i cognoms / DNI )  

 

.........................................., a .............de...........................de 201.......  

 
                                                                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


