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FULL DE SOL·LICITUD DEL DISTINTIU
“GAVÀ COMERÇ DE QUALITAT”

Jo,............................................................................................
com
a
titular
de
l’empresa............................................................. amb NIF ............................................. sol·licito
l’obtenció del distintiu “Gavà Comerç de Qualitat” i em comprometo a facilitar les tasques de
valoració dels tècnics responsables i a respectar els criteris reguladors i la normativa d’ús del
distintiu.
Número d’expedient
(a emplenar per l’Ajuntament)
Nom del titular (o raó social)
Nom comercial de l’establiment
CIF/NIF
CNAE / CCAE
Representant legal
CIF/NIF
Adreça social
Adreça de l’establiment
Tipus d’establiment (annex 1)
Serveis que ofereix l’establiment
Horari de l’establiment
Nombre de treballadors
Telèfon/ fax/adreça electrònica de
contacte
Persona de contacte
Observacions

En el cas que una empresa vulgui sol·licitar el distintiu de qualitat en més d’un punt de venda de la mateixa
activitat, cal que indiqueu el/s nom/s comercial/s:

Procediment:
Full de sol·licitud del distintiu
Gavà Comerç de Qualitat

Revisió: setembre 2013
Origen: Comerç
Pàgina 2 de 3

DECLARO RESPONSABLEMENT
- Que disposo d’establiment operatiu a Gavà.
- Que es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, i que es troba al corrent de
les obligacions tributàries.
- Que són certes les dades d’aquest imprès de sol·licitud i de tota la documentació que s’hi
adjunta.
- Que disposo de poders suficients per actuar com a representant de la persona física, empresa
o entitat, d’acord, si s’escau, amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el registre
mercantil.
- Que tinc coneixement que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al
compliment de les dades declarades i la tinença de la corresponent documentació.

Signatura del representant legal de l’empresa i segell de l’empresa

Gavà, ........ de........ ........................de 20…..
_______________________________________________
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal i l’article 12 del seu Reglament de desplegament aprovat pel Reial decret 1720/2007, us
informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer PROMOCIÓ I ACTIVACIÓ
DE LA CIUTAT del qual és responsable l’Ajuntament de Gavà per a la gestió dels diferents serveis públics
municipals de l'Ajuntament i per promocionar i activar la ciutat de Gavà en l'àmbit de les seves funcions.
Les dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei.
En cas de modificació de les vostres dades, heu de comunicar-vos amb l’Ajuntament de Gavà per
procedir a rectificar-les. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a
l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de Jaume Balmes, s/n, planta baixa, o a
l’adreça electrònica ajuntament@gava.cat. Cal que adjunteu una còpia del vostre DNI.
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ANNEX 1. Tipus d’establiment

Sector quotidià alimentari. Epígrafs 64 i 6524 de l’IAE: fruita, verdura, hortalisses; carn i derivats, ocells,
ous, conills, cacera i derivats; peix, pesca salada i altres; pa, pastisseria, confiteria, llet i productes làctics;
vins i begudes de tota mena; tabac i articles de fumador; comerç al detall de productes d’alimentació i
begudes en general; autoserveis; superserveis i supermercats; plantes i herbes en herbolaris.
Sector quotidià no alimentari. Epígrafs 6521, 6522 i 6523 de l’IAE: medicaments, productes sanitaris i
d’higiene personal (farmàcies); productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, papers i
altres productes per a la decoració i productes químics; articles per a la higiene i neteja personal.
Equipament de la llar. Epígrafs 6511, 653 i 6597 de l’IAE: productes tèxtils, confeccions per a la llar; catifes,
tapisseria; mobles (excepte els d’oficina); material i aparells elèctrics, electrodomèstics i altres aparells d’ús
domèstic amb energia diferent de l'elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, adornaments,
regals; materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament; portes, finestres i persianes, motllures i
marcs, tarimes i parquet-mosaic, cistells i articles de suro; articles de bricolatge; altres articles per a
l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; llavors, flors, plantes i animals petits.
Equipament de la persona. Epígrafs 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6595 i 656 de l’IAE: tota mena
de peces de vestir i lligadures; llenceria i cotilleria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i
d’imitació; confeccions de pelleteria; joieria, rellotgeria i bijuteria; béns usats.
Automoció i carburants. Epígrafs 6541, 6542, 6543, 6544, 6546 i 655 de l’IAE: vehicles terrestres;
accessoris i recanvis per a vehicles terrestres; vehicles aeris; vehicles marítims i fluvials; comerç menor de
rodes; combustibles, carburants i lubrificants.
Lleure i cultura. Epígrafs 657, 6591, 6593, 6594, 6596 i 6598 de l’IAE: instruments musicals i accessoris;
segells, monedes, medalles, obres d’art; aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics; llibres, diaris,
papereria i belles arts; joguines, articles i roba d’esport, armes i pirotècnia.
Comerç mixt. Epígrafs 6611, 6612, 6613, 6621 i 6622 de l’IAE: grans magatzems; hipermercats;
magatzems populars; economats i cooperatives de consum; comerç al detall de tota classe d’articles,
incloent-hi l’alimentació i les begudes, en establiments no inclosos en els altres epígrafs d’aquest apartat.
Altres. Epígrafs 6599, 6545 i 6592 de l’IAE: altres productes al detall no especificats a excepció dels articles
per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; tota classe de maquinària; mobles d’oficina.
Serveis.

