
(Inclou T-122)

Govern d'Andorra

Autorització sanitària administrativa per a activitats
alimentàries de remesa directa



Sol·licitud d'autorització sanitària administrativa per desenvolupar
activitats alimentàries

Govern
d'Andorra

Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol·licita

Representant legal:

Continua al darrere

Nom i cognoms de la persona de contacte (responsable):

Nom de la societat:

2. Dades de la societat i/o de l'establiment

Telèfon:

Nom del titular administratiu (en el cas de les persones jurídiques o societats, nom del president):

Adreça:

Nom de l'establiment:

Telèfon: A/e:Fax:

Adreça:

Població:

Població:

Fax: A/e:

T-
12

2-
14

/0
4/

04

3. Activitat/s que se sol·licita/en

Venda al detall de productes alimentaris:

Peixateria

Venda al detall de pa i productes de fleca

Venda al detall de productes alimentaris destinats a una
alimentació especial o dietètics.
Altres (especifiqueu-los):

1. Establiments de remesa directa

Venda al detall de queviures en general

Venda al detall de pastissos i productes de la confiteria
(inclosa la venda de productes a base de xocolata i/o cacau)
Carnisseria i/o salsitxeria

Xarcuteria i/o formatgeria

Establiments de restauració comercial

Pensió Càmping Snack

Màquines expenedores
de plats preparats

Hotel

Aparthotel BarResidència Restaurant

Altres (especifiqueu-los)

Realitzeu servei a domicili? Sí No

Hospital

Casa de colònies

Establiments de restauració social

Centre escolar

Guarderia

Altres (especifiqueu-los)

Residència de gent gran

Nom del negoci anterior:



Notificar un canvi d'activitat de l'establiment

Autorització sanitària de l'establiment
(donar d'alta l'establiment)

Notificar el trasllat del domicili social
de l'establiment (raó social)

Notificar el trasllat del domicili comercial
de l'establiment

Notificar el canvi de titular administratiu
de l'establiment

Notificar el canvi de denominació comercial
de l'establiment

Donar de baixa l'establiment

4. Tràmit que se sol·licita

Venda al major de pastisseria i confiteria
(inclosos els productes a base de xocolata i/o cacau

Venda al major de productes alimentaris destinats a una
alimentació especial

2. Establiments de remesa  indirecta (cal adjuntar la sol·licitud T-123 corresponent)

Venda al major de productes alimentaris:

Venda al major de productes alimentaris no peribles

Altres (especifiqueu-los):

Venda al major de productes alimentaris envasats refrigerats

Venda al major de productes alimentaris envasats congelats

Venda al major de de fruites i verdures

Venda al major de carn i productes carnis

Venda al major de peix i productes de la pesca

Venda al major de pa i productes de fleca

Fabricació i/o elaboració de productes alimentaris
Indústries o establiments dedicats a l'elaboració de pa,
productes de f leca i/o pastisseria (inclosa la fabricació  i/o
elaboració de productes a base de xocolata i/o cacau)

Cuines centrals (establiments que elaboren i distribueixen
plats preparats)

Altres indústries alimentàries (especifiqueu-les)

Indústries i/o establiments dedicats a la transformació de
peix i/o productes de la pesca
Indústries i/o establiments dedicats a l'elaboració de carns
i productes carnis

Indústries o establiments dedicats a l'elaboració de begudes
alcohòliques i altres productes espirituosos

3. Inter mediaris comercials (cal adjuntar declaració jurada segons T-123/g)

Inter  mediari comercial d'aliments i/o productes alimentaris (descriviu breument l'activitat que es pretén desenvolupar)

5. Declaració jurada

                                                                               (nom i cognoms)

DECLARO SOTA JURAMENT/PROMESA:

Que totes les dades especificades són exactes.

                                                                           ,                     d                                                   de

Signatura Segell de l'empresa

Ampliació d'activitat/s de l'establiment (si escau, especifiqueu-ho)

Baixa d'activitat/s de l'establiment (si escau, especifiqueu-ho)



Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització

Inscripció, trasllat o modificació d'activitats

Sol·licitud d’autorització sanitària administrativa per desenvolupar activitats alimentàries i quan escaigui, sol·licitud d’inscripció
al Registre Sanitari del Principat d’Andorra (vegeu taula adjunta)(1)

En cas de comercialització de preparats alimentaris especials i/o dietètics(2)

En cas d’intermediaris comercials(3)

(1) Relació de les activitats i núm. de sol·licitud d'inscripció al Registre Sanitari corresponent

Venda al major de productes alimentaris                T-123/a
Fabricació i/o elaboració de plats preparats T-123/a
Fabricació i/o elaboració de pa, productes de la fleca, pastisseria i confiteria T-123/a
Altres indústries alimentàries T-123/a
Fabricació, elaboració i transformació de carns i productes carnis T-123/b
Fabricació, elaboració, transformació de productes de la pesca (peix i crustacis) i mol·luscs bivalves T-123/b

(2) En cas de comercialització de preparats alimentaris especials i/o dietètics

Format d'etiquetatge o còpia de l'etiqueta de cadascun dels productes que es desitgi comercialitzar

Descripció de la composició quantitativa i qualitativa de cada producte, així com dels possibles
efectes sobre l'organisme i instruccions per al seu consum

Còpia autentificada del registre de cada producte en el país d'origen i/o procedència

(3) En cas d'intermediaris comercials

Declaració jurada (T-123/g)

Legislació aplicable

- Reglament de farmàcies, de 4 d’octubre de 1977.
- Llei per la qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció, de 31 de juliol de 1985.
- Llei sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol de 1985.
- Llei general de sanitat, de 20 de març de 1989.
- Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, de 28 de
juliol de 1999 (BOPA núm. 44 – any 11 – 4.8.1999).
- Reglament  d’aplicació de la Decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra pel qual es regulen els intercanvis, les importacions i les
exportacions d’animals vius i productes d’origen animal destinats al consum humà, de 7 de juny del 2000 (BOPA núm. 35 - any 12 -
28.6.2000).
- Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 12 de juliol del 2000 (BOPA núm.  38 – any 12 – 19.7.2000).
- Reglament de modificació del Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada al
consum humà, d' 11 de setembre del 2002 (BOPA núm. 69 – any 14 – 12.9.2003).
- Reglament pel qual s’estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats d’elaboració, distribució i
comercialització de plats preparats, de 6 de novembre del 2002 (BOPA núm. 86 – any 14 – 13.11.2002).
- Reglament pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments, de 6 de novembre del 2002 (BOPA núm. 86 –
any 14 – 13.11.2002.
- Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 23 d’abril del 2003 (BOPA núm. 37 – any
15 – 30.4.2003).
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