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Codi fitxa 

09.0 

Sector Activitat 

CAFÈ, TE, CACAU I DERIVATS ESTABLIMENT DE VENDA DE CAFÈ, TE, 
CACAU I DERIVATS 

Denominació comercial/ activitat assimilable 

Cafeteria, herboristeria, ... 

Definició de l’activitat 

Establiment on es realitza la venda minorista o directa al consumidor final de cafè, te, cacau i 
derivats. 

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 1055/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària 
sobre els productes de cacau i xocolata destinats a l’alimentació humana (BOE núm. 186, 
de 05/08/2003) 

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 823/1990, de 22 de juny, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària 
per l’elaboració, circulació i comerç de productes derivats de cacau, derivats de xocolata i 
succedanis de xocolata (BOE núm. 154 de  28/06/90 i correcció d’errades BOE núm. 224 de 
18/09/90). 

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 822/1990, de 22 de juny, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària 
per a l’elaboració, circulació i comerç del cacau i la xocolata (BOE núm. 154, de 28/06/90.) 
(Derogat, excepte títol VI.) 

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 2362/1985, de 4 de desembre, pel qual s’autoritza la comercialització de les 
barreges de solubles de cafè amb solubles de succedanis de cafè (BOE núm. 305 de 
21/12/85 i correcció d’errades BOE núm.42 de 18/02/86) 

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 2323/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova la Reglamentació 
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035
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tecnicosanitària  per l’elaboració, emmagatzematge, transport i comercialització de 
succedanis de cafè (BOE núm. 299 de 14/12/85 i correcció d’errades BOE núm. 43 de 
19/02/89)  

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 1354/1983, de 27 de abril, pel qual s´aprova la Reglamentació tècnic-sanitària 
per l´elaboració, circulació i comerç de te i derivats (BOE núm. 126 de 27/05/83 i correcció 
d'errades BOE núm. 168 de 14/07/84).  

o I les seves afectacions.  

 Reial Decret 3176/1983, de 16  de novembre, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària per l’elaboració, circulació i comerç d’espècies vegetals per infusions d’ús 
en alimentació (BOE núm. 310 de 28/12/83 i correcció d’errades BOE núm. 80 de 03/04/84) 

o I les seves afectacions 

Condicions tecnicosanitàries 

Veure fitxa 04.0 Condicions tecnicosanitàries generals. Establiment venda minorista. 

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

Descripció: Establiment especialitzat en la venda de xocolata, cafè, te, infusions d’ús 
alimentari i elaboracions relacionades amb aquests productes  

Sector PNPC: Aliments estimulants, espècies vegetals per a infusions i derivats 

Activitat: Minorista de xocolata, cafè, te, infusions d’ús alimentari, etc 

Codis PNCP i Activitat: 10 01 

 

Descripció: Torrefacció i venda de cafè i elaboracions relacionades amb aquests 
productes 

Sector PNPC: Aliments estimulants, espècies vegetals per a infusions i derivats 

Activitat: Cafè 

Codis PNCP i Activitat: 10 02 
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