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ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE SANITARI MUNICIPAL DELS 

ESTABILIMENTS MINORISTES D’ALIMENTACIÓ DE VILANOVA DE SEGRIÀ 

 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.- Objecte i Regulació Jurídica 

La present ordenança té per objecte  regular el funcionament del Registre Sanitari Municipal 

d’Empreses Alimentàries i aliments, així com el Llibre – Registre que serveix de suport físic al 

mateix. 

 

Aquest registre es crea en virtut de l’establert al Real Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre 

el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments i en el Decret 302/2004, de 25 

de maig, pel qual es crea i s’aprova el funcionament del Registre d’Indústries agràries i 

alimentàries de Catalunya. 

 

S’ha agafat també el document de criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació 

de Catalunya, aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut pública de Catalunya 

de 20 de febrer de 2012. 

 

Article 2.- Àmbit Territorial d’Aplicació 

La present ordenança s’aplicarà al Terme Municipal de Vilanova de Segrià 

 

Article 3.- Naturalesa i Finalitat 

El registre municipal d’Empreses Alimentàries i d’Aliments te la consideració de registre 

administratiu, de caràcter públic, i està constituït per totes aquelles empreses alimentàries i 

aliments que es constitueixen en aquest municipi. 

 

El Registre Municipal és únic i independent de qualsevol altre, sens perjudici del recíproc 

intercanvi de documentació i informació o amb altres Registres similars. 

 

El Registre Municipal té com a finalitat la protecció de la salut pública i dels interessos dels 

consumidors, facilitant el control oficial de les empreses, establiments i productes sotmesos a 

inscripció. 

 

CAPÍTOL II. REGSITRE D’ESTABLIMENTS I EMPRESES ALIMENTÀRIES. 

 

Article 4.- Inscripcions 

4.1.- S’inscriuran al Registre  cada establiment i les empreses minoristes que només 

subministraran a minoristes del mateix municipi o distribueixin menys del 30% de la producció 

a minoristes d’altres municipis, tenint en compte les especificacions per a carnisseries, 

cansaladeries i xarcuteries establertes en el Real Decret 1376/2003, modificat pel Real Decret 

728/2011, que també s’inclouran les que distribueixin  a altres establiments de la mateixa 

titularitat a Catalunya. 
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Les empreses de distribució minorista que no disposin d’establiment s’han d’inscriure en el 

registre del municipi on està ubicat el domicili social de la persona titular. 

 

4.2.- Al marge de cada inscripció es farà constar la data en la que es realitza la mateixa i la data 

de comunicació. 

 

4.3.- Totes les inscripcions es numeraran segon la data de sol·licitud. 

 

Article 5.- Organització 

5.1.- El Registre estarà constituït per fulles registrals numerades correlativament. S’obrirà una 

fulla registral per cada un dels establiments minoristes d’alimentació objecte d’inscripció. 

 

5.2.- Cada fulla registral estarà dividida en: 

 a. Dades de la persona titular de l’establiment 

 b. Dades de l’establiment 

 c. Tipus d’establiment 

 d. Nombre de treballadors 

 e. Tipus d’activitat 

 f. Producció i àmbit de distribució. 

 

Article 6.- Procediment d’inscripció al Registre 

La presentació d’una comunicació prèvia juntament amb el model de sol·licitud i de declaració 

responsable adjunt a aquesta ordenança a l’Ajuntament, serà condició única i suficient per a 

que es tramiti la inscripció dels establiments i les empreses minoristes al Registres i 

simultàniament es podrà iniciar l’activitat. 

 

6.1.- La comunicació prèvia o la sol·licitud d’inscripció, així com la comunicació o 

modificació d’alguna de les dades assenyalades com informació obligatòria o el tancament 

definitiu de l’activitat econòmica d’una empresa minorista o establiment alimentari es 

presentarà a l’Ajuntament per raó del lloc on s’ubiqui. Si l’empresa de distribució és minorista 

no posseeix establiment, es dirigirà a l’ajuntament competent on es trobi el seu domicili social. 

 

6.2 una vegada rebuda la comunicació prèvia o, en el seu cas, autoritzada la inscripció 

sol·licitada, es procedirà a incloure-ho al Registre i a l’assignació d’un número d’identificació. 

 

S’utilitzarà el sistema de codificació aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència de la 

Salut Pública de Catalunya el 20 de febrer de 2012. 

 

Aquest codi constarà de tres parts: 

- Cinc dígits corresponen a la identificació del municipi en què s’ubica l’establiment 

segons el codi de l’ Institut Nacional d’Estadística (INE) o de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT). 

- Sis dígits que codifiquem la dedicació i la manipulació, Transitòriament, s’accepta 

l’equivalència de els dues lletres atorgades al comerç minorista de carns fresques i els 

seus derivats. 

- Cinc dígits que corresponen a una numeració correlativa dins del municipi. 
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L’Ajuntament periòdicament comunicarà els censos municipals als equips de protecció de la 

salut de Lleida, respectant els convenis. 

 

Article 7.- Cancel·lació de la Inscripció 

Es practicarà la cancel·lació de la inscripció dels establiment minoristes d’alimentació, quan 

per qualsevol circumstància es produeixi la total i definitiva pèrdua de les condicions exigides 

per la Llei. 

 

Article 8.- Publicitat  

8.1.- El Registre té caràcter públic i l’accés  al mateix es produirà de conformitat amb lo previst 

a l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 

públiques i del Procediment Administratiu Comú i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de Caràcter Personal. 

 

8.2.- L’accés al registre podrà realitzar-se de forma directa mitjançant l’exhibició del seu 

contingut o mitjançant l’expedició de certificacions o còpies autèntiques. 

 

8.3.- L’expedició de certificacions, copies autèntiques i demés funcions de fe pública respecte 

del Registre, es regiran per lo disposat a la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic 

de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, en relació amb  

l’establert al Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós 

de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local i el la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladores de les Basses de Règim Local. 

 

8.4.- La consulta del Registre no habilita, en cap cas, el tractament  posterior de les dades o la 

seva inclusió en un fitxer als efectes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

En el prest per aquesta ordenança s’aplicarà el Real Decret 191/2011, de febrer, sobre Registre 

General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, El Decret 302/2004, de 25 de maig, pel 

que es crea i s’aprova el funcionament del Registre d’Indústries agràries i  alimentàries de 

Catalunya, Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; així com demés legislació 

concordant. 

 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 

La present ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, 

entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert a l’article 70.2 de la Llei 

7/1985, Reguladora de les Basses del Règim Local. 
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ANNEX I (Model de Sol·licitud) 

 

SOL·LICITUD: 

 

DADES DEL SOL·LICITANT: 

 

Nom i Cognoms o raó Social: 

DNI/CIF/NIF: 

Domicili social: 

Municipi:       Codi postal: 

Telèfon:    Fax:    Correu electrònic: 

 

EXPOSA: 

 

Que sóc titular d’un establiment o empresa minorista d’alimentació al Municipi de Vilanova de 

Segrià 

 

Atès el que disposa el Real Decret 191/2011 sobre el Registre General d’Empreses 

Alimentàries i aliment que regula les noves condicions d’inspecció d’indústries i establiment 

alimentaris dins l’Estat Espanyol. 

 

Vista l’Ordenança reguladora del registre sanitari municipal dels establiment minoristes 

d’alimentació de Vilanova de Segrià, aprovada en el ple______ i publicada en el BOP ____----

--- 

 

Que he presentat la comunicació de l’inici de l’activitat per establiments minoristes 

d’alimentació de Vilanova de Segrià 

 

Documentació que s’adjunta: 

 

- Declaració Responsable d’inici d’activitat per establiments minoristes 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 

Data: 
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ANNEX II; 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI D’ACTIVITAT PER ESTABLIMENTS 

MINORISTES ALIMENTARIS DE VILANOVA DE SEGRIÀ 

 

DADES DE LA PERSONA TITULAR DE L’ESTABLIMENT 

 

Nom i Cognoms o raó Social: 

DNI/CIF/NIF: 

Domicili social: 

Municipi:       Codi postal: 

Telèfon:    Fax:    Correu electrònic: 

 

 

 

DADES DE L’ESTABLIMENT 

 

Denominació comercial: 

Domicili de l’establiment: 

Horari d’obertura al públic ( mesos/dies/hores): 

Municipi:       Codi postal: 

Telèfon:    Fax:    Correu electrònic: 

 

TIPUS D’ESTABLIMENT 

 

Carn i Derivats:  __  carnisseria  __ cansaladeria      __ Cansaladeria      __ Obrador 

Peix i Derivats: __  peixateria  __ bacallaneria ( pesca salada) 

Pa i pastisseria: __ fleca o forn  __ amb obrador     __ xurreria 

Vegetals i Derivats: __ Fruita i verdura __ envinagrats       __ venda de llegums cuits 

Menjars preparats: __ Bar restaurant __ restaurant       __ sala de banquets    __ bar 

  __ venta de menjar per emportar     __ establiments de temporada
(guinguetes)

  

Polivalents:   __ Congelats  __ queviures      __ supermercats/hipermercats

   __ Sala màquina expenedora. 

Altres:   __  Ovateria __ Gelateria/orxateria   __ Herbodietètica, parafarmàcia

   __ estètica __  màquina venda de llet   __ cereals/farines 

   __ xocolata, cafè, te, infusions __ lleteria  __ Celler   

   __ molins d’oli amb botiga __ formatgeria       __ pastes alimentàries 

   __ llaminadures, torrons, mel i melmelades. 

 

NOMBRE DE TREBALLADORS   NOMBRE DE TORNS 

__ < 10  __ >10    __ 1  __ 2 
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TIPUS D’ACTIVITAT 

 

 Venta exclusiva de productes envasats. 

 Venta exclusiva de productes envasar no sotmesos a manipulacions 

 Venta de productes sotmesos a manipulacions simples per a la venta immediata (filets, 

trossos, vísceres, envasaments, envasaments al buit, fraccions, picats, processos 

mecànics i manuals combinats, etc.) 

 Venta i elaboració de productes a partir de matèries primeres no elaborades 

preelaborades (p. ex. Terminals de cocció) 

 Venta i elaboració de productes a partir de les matèries primeres no preelaborades i que 

suposa una manipulació més complicada o elevada. Per exemple, afegit d’altres 

ingredients, modificacions de les característiques originals de les matèries primeres, 

embotits amb sang ( entre els quals s’incloïen els botifarrons i la botifarra negra), plats 

cuinats o precuinats conservats en fred, etc. 

 Degustació o servei de productes no elaborats a l’establiment (subministrament extern). 

Especifica el subministrament_______________________ 

 Degustació o servei de productes comercialitzats ( comerç especialitzat en alimentació 

amb degustació; per exemple degustació d’embotits destinats a la venta) 

 Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (amanides, entrepans, 

planxes, fregits, etc...) 

 Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment ( menú, plats combinats i 

tapes) 

 Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (carta i menú). 

 Altes. Especifiqueu:___________________ 

 

 

 

 

PRODUCCIÓ I ÀMBIT DE DISTRIBUCIÓ ( empleneu-ho només en cas de distribució a 

altres establiments. 

 

 

 

 

Quantitat setmanal Kg, tones unitats, comensals, etc... 

      Volum estimat de producció TOTAL  

Volum estimat de distribució dins el municipi  

      Exclusiu al mateix establiment  

      A altres establiments minoristes  

      A establiments de restauració  

      A menjadors institucionals (escoles, geriàtrics,    

hospitals, etc...) 

 

        Repartiment a domicili  
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Volum estimat de distribució fora del municipi 

però dins de Catalunya  

Exclusiu a altres establiments del mateix titular 

dins del municipi 

 

      A altres establiments minoristes  

      A establiments de restauració  

       A menjadors institucionals ( escoles, geriàtrics, 

hospitals, etc... )  

 

       Repartiment a domicili a particulars o 

celebracions 

 

 

Distribució fora de Catalunya         ___ SI   ___NO 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

En qualitat de titular o representant  legal de l’establiment, declaro sota la meva responsabilitat 

que aquestes dades són exactes i que 

1.- L’establiment del qual sóc titular o representant compleix i aplica els requisits establerts en 

la legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de l’activitat, i em comprometo a 

respectar-los. 

2.- Em comprometo a comunicar a l’Administració totes les modificacions de titularitat, 

instal·lacions, equipaments, activitat o comercialització. 

3.- Em comprometo a complir quest requisits mentre exerceixi l’activitat. 

4.- Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que 

l’Administració pot comprovar l veracitat de les dades declarades. 

 

 

 

Signatura de la persona titular o representant legal de l’empresa 

 

 

 

 

 

 

Vilanova de Segrià, ________ de ________ de 20 

 

 

 

 

 

 


