
TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE 

VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA D’ALIMENTS EN VEHICLES 

I REMOLCS  

 

Consideració prèvia 
 
 

Principi d’autonomia local:  
 

La normativa vigent reconeix la plena competència municipal sobre la venda ambulant i, 
conseqüentment, potestat reguladora i de control de l’activitat. 
 

Cada ajuntament, amb les seves especificitats i particularitats, regula l’autorització o el 
permís d’ocupació de la via pública i gestiona la comunicació d’inici de l’activitat, el seu 
registre censal i les actuacions de vigilància i control. 
 

Per tant, la descripció dels tràmits recollida en aquest document és genèrica i els models de 
documents són orientatius: l’administrat haurà de consultar i verificar els tràmits i 
requeriments establerts pels ajuntaments dels municipis de la seu social i d’exercici de 
l’activitat de venda ambulant (consulta OAC o web municipal) 
 

 

Tràmits administratius 

 

 Comunicació prèvia d’inici de l’activitat 
 

El titular de l’activitat de venda ambulant d’aliments té l’obligació de fer una comunicació 
prèvia per informar de l’inici de l’activitat a l’Ajuntament on té la raó social.  
 

Aquesta comunicació prèvia es farà mitjançant la presentació d’una Declaració responsable 
en matèria de salut alimentària, que serà condició única i suficient per al tràmit d’inscripció 
de l’establiment de restauració mòbil al Registre municipal d’establiments minoristes 
d’alimentació, sense perjudici de la posterior verificació documental o inspecció.  
 
Declaració responsable en matèria de salut alimentària  (cercador FUE) 
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Dec
laracio-responsable-en-materia-de-salut-alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Declaracio-responsable-en-materia-de-salut-alimentaria
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Declaracio-responsable-en-materia-de-salut-alimentaria


 Autorització administrativa o permís per a l’ocupació de la via pública per vehicles i 
remolcs de restauració ambulant 

 

Els ajuntaments són els responsables  de concedir el permís d’ocupació de la via pública per 
exercir la venda ambulant de productes alimentaris en el seu terme municipal. 
 

El titular de l’activitat, haurà de sol·licitar una autorització o permís a l’ajuntament respectiu 
per a cada emplaçament del vehicle o remolc, concretant les dates i horaris en què es 
portarà a terme l’activitat de restauració ambulant. 
 

La sol·licitud de permís per a l’ocupació de la via pública anirà acompanyada de la Declaració 
responsable per a l’autorització de la venda de productes alimentaris en mercats no 
sedentaris, fires i altres esdeveniments que reunirà  les condicions que exigeix la normativa  
específica del producte comercialitzat  i que a més adjuntarà el número de cens alimentari 
o bé la sol·licitud segellada d’inscripció al Registre municipal d’establiments minoristes 
d’alimentació del municipi on l’activitat té la seu social. L’ajuntament decidirà les actuacions 
de vigilància i control oficial a realitzar en cada cas, ajustades a criteri de risc de producte i 
grau de manipulació. 
 
A tall d’exemple,  
Declaració responsable per a l’autorització de productes alimentaris en mercats no 
sedentaris, fires i altres esdeveniments de l’Ajuntament de Granollers  

 

Declaració responsable per a l’autorització de la venda de productes alimentaris en fires i 
mercats no sedentaris de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
Esquema dels tràmits administratius  
 

 
 
 
 

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2795_1.pdf
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2795_1.pdf
https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/DR_aliment_fires_mercats_no_sed_catala.pdf
https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/DR_aliment_fires_mercats_no_sed_catala.pdf

