Govern d’Andorra

Sol·licitud d'autorització sanitària administrativa per a activitats alimentàries
1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:						

NIA:

Adreça electrònica:							
Tel. fix/mòbil:
Representant legal:
Nom de la persona de contacte:
Adreça electrònica:							
Tel. fix/mòbil:

2. Dades del titular i/o de l'establiment
Nom del titular administratiu o raó social:
Nom de l'establiment:
Nom del negoci anterior:
Nom de la persona de contacte (responsable):
Adreça electrònica:							
Tel. fix/mòbil:

3. Tràmit que se sol·licita
 Autorització sanitària de l’establiment (donar d’alta l’establiment).
 Notificar el trasllat del domicili comercial de l’establiment .
 Notificar el canvi de denominació comercial de l’establiment.
 Notificar el canvi de titular administratiu de l’establiment.
 Notificar un canvi d’activitat de l’establiment.
 Donar de baixa l’establiment.
 Revalidar la inscripció de l'establiment al Registre Sanitari del Principat d'Andorra (RSPA).
 Homologar l'establiment per realitzar intercanvis intracomunitaris i/o exportacions a països tercers.
 Revalidar l'homologació per realitzar intercanvis intracomunitaris i/o exportacions a països tercers.

4. Activitat/s que se sol·licita/en
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1. Establiments de remesa directa (Establiments en els quals els aliments / productes alimentaris són comercialitzats, venuts o cedits directament
al consumidor final).
 Establiments de restauració comercial:
		

 Hotel, aparthotel i/o pensió amb serveis de restauració

		

 Restaurant		  Bar

		

 Establiment d’oci nocturn (discoteca, pub, sala de festes i sala de ball)
 Establiment de restauració temporal (fix o mòbil)

		

 Màquina expenedora de plats preparats

		

 Altres (especifiqueu-los): ...........................................................................................................................................................................................................................

Realitzeu servei a domicili?

 Sí

 No

 Establiments de restauració social:
		

 Escola bressol		

 Centre escolar 		

 Hospital		

		

 Residència de gent gran

 Altres (especifiqueu-los): ......................................................................................................................................

 Establiments que elaborin productes per ser comercialitzats o servits directament al consumidor final:
		

 Pa i productes de la fleca

 Productes de pastisseria

		

 Productes de salsitxeria o productes de xarcuteria

 Plats preparats

 Altres (especifiqueu-los): .............................................................................

 Venda al detall
 Establiment de venda al detall
		

 Establiment de venda al detall que comporta una manipulació/fraccionament/tall dels aliments comercialitzats
(carnisseria, peixateria, fruiteria, formatgeria, etc.)

		

 Venda al detall a través de màquines expenedores

		

 Venda al detall mitjançant tècniques de comunicació a distància
(venda en línia, per catàleg, per via telefònica, sota comanda, etc.)

    

Aliments comercialitzats

			

 Aliments envasats no peribles		

 Aliments envasats refrigerats

			

 Aliments envasats congelats		

 Fruita i verdura

 Pa i productes de la fleca		

 Aliments a granel

			

 Altres (especifiqueu-los):.............................................................................................................................................................................................

2. Establiments de remesa indirecta (aquests establiments quedaran automàticament inscrits al Registre Sanitari del Principat
d’Andorra – RSPA) Aquells establiments en els quals els aliments / productes alimentaris no van destinats directament al consumidor final, sinó a
terceres persones que a la vegada desenvolupen activitats de comercialització, venda o cessió d’aliments / productes alimentaris.
 Venda a l'engròs:
		

 Aliments envasats no peribles		

 Aliments envasats refrigerats

		

 Aliments envasats congelats		

 Fruita i verdura

		

 Altres (especifiqueu-los):.........................................................................................................................................................................................................................

Disposeu de vehicles propis per al transport / la distribució d’aliments?		

 Sí		

 No

Disposeu d’espai d’emmagatzematge d’aliments propi?			

 Sí		

 No

 Indústries d’origen animal:
		

 Escorxador (sacrifici d’animals de renda per obtenir carn i altres subproductes d’origen animal)
 Boví

 Oví/caprí

 Equí

 Altres (especifiqueu-los): .......................................................................

 Magatzem frigorífic de carn o de productes de la pesca no envasats
 Plantes d’especejament de carn

 Establiment de producció de carn picada, preparats de carn i carn separada mecànicament
 Establiment de producció de productes carnis
 Establiment de manipulació i transformació de productes de la pesca i mol·luscs bivalves vius
 Establiment de producció de llet crua i productes lactis
 Establiment de producció d’ous i ovoproductes
 Establiment de producció de mel
 Altres (especifiqueu-los): ........................................................................................................................................................................................................................
Disposeu de vehicles propis per al transport / la distribució d’aliments? 		

 Sí		

 No

 Indústries d’origen no animal:
		

 Forn de pa o de productes de la fleca 		

 Obrador de pastisseria

		

 Begudes alcohòliques

		

 Altres (especifiqueu-los): ........................................................................................................................................................................................................................

Disposeu de vehicles propis per al transport / la distribució d’aliments? 		

 Sí		

 No

 Cuines centrals:
 Disposeu de vehicles propis per al transport / la distribució d’aliments? 		

 Sí

 No

 Transports d'aliments:
 Aliments envasats no peribles			

 Aliments envasats refrigerats

		

 Aliments envasats congelats			

 Fruita i verdura

		

 Altres (especifiqueu-los):.........................................................................................................................................................................................................................

Descripció detallada de les activitats sol·licitades de remesa indirecta:

5. Declaració jurada, data i signatura
Declaro sota jurament/promesa que totes les dades especificades sòn exactes.
Lloc i data:
Signatura de la persona que sol·licita

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Establiments de remesa directa
• Descripció del pla de formació del personal manipulador o certificació de la formació del personal manipulador.

Establiments de remesa indirecta
• Descripció de les activitats que es realitzen, amb el detall de les operacions en les fases de fabricació, elaboració, transformació i condicionament dels productes.
• Relació dels productes comercialitzats.
• Model d’etiquetatge dels productes fabricats, elaborats, transformats i/o condicionats a l’establiment.
• Descripció dels sistemes d’autocontrol.
• Descripció del pla de formació del personal manipulador o certificació de la formació del personal manipulador.

Legislació aplicable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Llei 14/2012 del 12 de juliol de salut animal i seguretat alimentària.
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 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).
Reglament pel qual s’estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats d’elaboració, distribució i comercialització de plats preparats, de 27 d’abril del 2005 (BOPA núm. 39 – any 17 – 4.5.2005).
Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, de 17 d'octubre del 2007 (BOPA núm. 88 – any 19 – 24.10.2007).
Reglament pel qual s’estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària, de 2 de desembre del 2009
(BOPA núm. 88 – any 21 – 9.12.2009).
Reglament pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, de 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88 – any 21 –
9.12.2009).
Reglament relatiu a la higiene dels aliments, de 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88 – any 21 – 9.12.2009).
Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor, de 18 de gener del 2017 (BOPA núm. 6 del 25 de gener del 2017).

