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Codi fitxa 

08.1 

Sector Activitat 

BEGUDES i SUCS VENDA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, 
NO ALCOHÒLIQUES, SUCS DE FRUITA I 

VEGETALS 

Denominació comercial/ activitat assimilable 

Bodega, vinoteca, granja, pub, establiments de venda i elaboració de sucs naturals... 

Definició de l’activitat 

Establiment minorista de venda i, en el seu cas elaboració, de begudes alcohòliques i no 
alcohòliques 

Normativa sanitària horitzontal 

 Reial Decret 640/2006 

 Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell  

 Reial Decret 140/2003 

Normativa sanitària específica 

 Reial Decret 164/2014, de 14 de març, pel qual s’estableixen normes complementàries per a 
la producció, designació, presentació i etiquetatge de determinades begudes espirituoses 
(BOE núm. 74 de 26/03/2014) 

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 650/2011, de 9 de maig, pel que s’aprova la reglamentació tecnicosanitària en 
matèria de begudes refrescants. (BOE núm. 119, de 19/05/2011)  

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 1050/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per 
de sucs de fruites i d’altres productes similars, destinats a l’alimentació humana (BOE núm. 
184 de 02/08/2003). 

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 53/1995, de 20 de gener, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària 
per l’elaboració, circulació i comerç de cervesa i de la malta líquida. 

o I les seves afectacions 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9300
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-3596
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3251
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8687
http://www.diba.cat/salutpublica/seguretatalimentaria/normativa/begudes_sucs/rd_15_1992.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15479
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-3394
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Condicions tecnicosanitàries 

Veure fitxa 04.0 Condicions tecnicosanitàries generals. Establiment venda minorista. 

Venda de begudes refrescants 

 Els establiments de venda de beduges refrescants es regiran per les normes de 
legislació horitzontal que li són aplicables tant d’higiene, com pel que fa a l’ús 
d’additius i a l’etiquetat, la presentació i publicitat dels aliments. 

 Quant als ingredients, només podran utilitzar-se en l’elaboració productes segurs i 
que no suposin riscos per a la salut dels consumidors, tal i com s’hagi establert en els 
estudis científics generalment acceptables. 

 Les autoritats competents podran requerir als responsables de la comercialització 
dels productes, que facilitin la documentació tècnica referida als seus productes o 
ingredients. 

 En el cas de la venda de begudes refrescants no preenvasades, s’aplicaran les següents 
disposicions: 

o Venda de begudes refrescants preparades en el local on s’expedeixen pel seu 
consum immediat: els expenedors hauran de col·locar obligatòriament, a un lloc 
destacat i a la vista del consumidor, un rètol en el que es detallin les següents dades de 
l’etiquetat obligatori: la denominació del producte, la llista d’ingredients, el nom o la raó 
social o denominació del fabricant, envasador o venedor establert en la Unió Europea, i, 
en tots els casos, el seu domicili. 

o Venda de begudes refrescants mitjançant màquines dosificadores: sense perjudici 
del compliment d’altre legislació que li pogués ser d’aplicació, els expenedors hauran de 
col·locar junt a les màquines, a un lloc destacat i clarament visible un rètol en el que es 
detallin les següents dades de l’etiquetat obligatori: la denominació del producte, la llista 
d’ingredients, el nom o la raó social o denominació del fabricant, envasador o venedor 
establert en la Unió Europea, i, en tots els casos, el seu domicili. 

o Només es permetrà reomplir els recipients alimentadors fora de la fàbrica a l’empresa 
responsable del producte, o a les autoritzades per ella.  

Venda i elaboració de sucs de fruita i hortalisses: 

 Es regiran per les normes de legislació horitzontal que li són aplicables en relació a la 
higiene. Veure fitxa condicions tecnicosanitàries generals. 

 Serà aplicable la norma general d’etiquetat, presentació i publicitat dels productes 
alimentosos, aprovada per RD 1334/1999, de 31 de juliol, d’acord amb les condicions 
establertes al RD 1050/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària per de sucs de fruites i d’altres productes similars, destinats a 
l’alimentació humana.  

 Els destinats al consumidor final hauran d’estar envasats i etiquetats correctament.  

Venda de begudes espirituoses regulades en el Reial Decret 164/2014 i el Reglament (CE)  
110/2008: 

 Es regiran per les normes de legislació horitzontal que li són aplicables en relació a la 
higiene. Veure fitxa condicions tecnicosanitàries generals 

 Esta prohibit el transvasament o reompliment en els establiments de venda: 
majoristes, detallistes, cafeteries, bars, tavernes restaurants o altres establiments de 
consum col·lectiu. 
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 En els establiments de distribució les etiquetes i precintes es mantindran adherides 
als envasos i es disposarà de documents legals que justifiquin les existències 
d’aquells productes. 

Venda de cervesa de barril al consumidor final. 

 No es permet reomplir els barrils. 

Número de registre municipal: Codi sector (PNPC) i codi activitat  

Descripció: Venda i elaboració de sucs a base fruites i/o hortalisses. Inclou les màquines 
d’elaboració i venda de sucs in situ 

Sector PNPC: Vegetals i derivats 

Activitat: Fruiteria i/o verduleria amb elaboracions 

Codis PNCP i Activitat: 07 02 

 

Descripció: Venda de begudes alcohòliques a granel o embotellades (s’inclouen les 
begudes amb o sense alcohol) 

Sector PNPC: Begudes alcohòliques 

Activitat: Cellers (bodegues, vinoteques...), pubs...: 

Codis PNCP i Activitat: 16 01 

 


