
 

  

 

Inspecció prèvia a l'expedició de certificats sanitaris 

Quan una empresa vulgui exportar aliments a països no pertanyents a la Unió Europea, 
ha de tenir en compte que poden existir acords bilaterals amb el país de destí, en els 
quals es prevegin controls a realitzar sobre els productes a exportar. Aquesta previsió 
inclou, en alguns casos, els models de certificats sanitaris que han d’acompanyar les 
mercaderies. 

Es recomana a l’exportador que contacti amb el client del país de destí així com amb la 
seu de la Subdelegació a Barcelona del MAGRAMA (Ministeri de Agricultura 
alimentación y Medio Ambiente) per tal que l’informin de tots els requisits sanitaris exigits 
per exportar els productes a aquest país, així com del model de certificat necessari per 
fer aquesta exportació. 

Subdelegación del Gobierno en Barcelona 
Dependencia del Área Funcional de 
Agricultura y Pesca. 
C/ Bergara 12, 2ª planta, Barcelona 
08002 BARCELONA 
Tl: 93 520 96 75 
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Quan el model de certificat necessari sigui l’establert a l’Ordre de 12 de maig de 1993 
(comunament conegut com a “llençol”) cal tenir en compte que la inspecció prèvia, en el 
cas d’establiments ubicats a la ciutat de Barcelona, la realitzen inspectors de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona. En aquests casos, caldrà fer la corresponent sol·licitud. 

Dades necessàries per tramitar la sol·licitud. 

A l'hora de fer la sol·licitud haureu d'identificar: 

 El subjecte passiu que efectua la sol·licitud i realitza el pagament: (Nom i 
cognoms o raó social, NIF, telèfon i adreça)  

 El lloc on s'ha d'efectuar la inspecció: (Nom i cognoms del titular o raó social, 
NIF, RGS i/o RSIPAC, telèfon i adreça)  

 L'interval de dies i horaris en què es desitja que es realitzi la inspecció.  
 El/s tipus d'aliment/s a certificar i el país o països on s'exportaran.  

En el moment en què s'efectuï la inspecció, és imprescindible que l'establiment 
faciliti a l'inspector els exemplars necessaris del model oficial de certificat Sanitari 
per a l'exportació de productes alimentaris. En cas de no disposar-ne es podrà 
obtenir de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Plaça Lesseps, 1, 08023 Barcelona, 
o del Servei d'Inspecció Sanitària de Mercats Centrals, edifici "Escorxador" de 
Mercabarna. 



 

  

 

Com sol·licitar el servei i liquidar la taxa 

Hi ha dues modalitats a escollir, en funció de com se sol·licita el servei i s'efectua el 
pagament: 

1. Omplir i presentar el formulari de sol·licitud a través d'internet, i efectuar el 
pagament:  

o En línia mitjançant targeta o amb càrrec a un compte de "La Caixa", 
accedint de forma segura al servei Línia Oberta de "La Caixa" o  

o imprimint la carta de pagament i posteriorment efectuant el pagament en 
una oficina o terminal de "La Caixa"  

Utilitzant aquesta modalitat no caldrà trametre cap document en suport paper a 
l'Administració.  

Per accedir a omplir el formulari a través d’internet cal disposar d’un identificador 
d’usuari i d’una contrasenya. Aquesta modalitat permet autocompletar les dades 
identificatives de l’empresa de manera automàtica, amb l’opció a canviar-les si 
no coincideixen amb la nova sol·licitud.  

L’identificador d’usuari i contrasenya es pot sol·licitar enviant un missatge, 
aportant com a informació el nom i cognoms del titular o raó social de 
l’establiment que sol·licita la inspecció, adreça, NIF, telèfon, fax, codi postal i 
municipi.  

2. Descarregar el formulari de sol·licitud en blanc, omplir  la sol·licitud i la carta 
de pagament de manera manual, i efectuar el pagament en una oficina o 
terminal de "La Caixa".  

És important remarcar que cada exemplar de formulari està identificat amb una 
numeració única i porta aparellat una única carta de pagament amb la mateixa 
identificació, de tal manera que no poden ser fotocopiats per a ser utilitzats en 
més d'una ocasió. Els formularis es poden obtenir: 

o  A l’Agència de Salut Pública de Barcelona: 
 Registre general, Plaça Lesseps, 1, 08023 Barcelona,  
 O Servei d'Inspecció Sanitària de Mercats Centrals, edifici 

"Escorxador" de Mercabarna) 
o Accedint a l'adreça d'internet  

http://www.aspb.es/preusitaxes/fipecs/paper/ des d'on podreu 
descarregar-los i imprimir-los.  

Enviar per fax o per correu electrònic la sol·licitud i el rebut del pagament a la 
Direcció de Protecció de la Salut (Fax: 93.441.35.86, correu electrònic: 
isal@aspb.cat). 
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Els establiments ubicats a Mercabarna ho poden enviar al fax 93.556.44.20 o per 
correu electrònic isal@aspb.cat. 

Terminis de presentació de la sol·licitud. 

La sol·licitud caldrà efectuar-la amb una antelació mínima de 48h respecte a la data en 
què es desitja que s'efectuï la inspecció, amb el benentès que la inspecció es realitzarà 
prèvia constància d'haver-se efectuat el pagament de la taxa i en la mesura que els 
serveis d'inspecció tinguin disponibilitat, dins de l'horari de 9h a 14h, de dilluns a 
divendres no festius. 

Quota de la taxa: 

Els subjectes passius que sol·liciten la realització d'una inspecció per a l'expedició de 
certificats sanitaris per a l'exportació han de liquidar l’import de la taxa vigent.   

La taxa esta subjecta a actualització anual d’acord amb la legislació vigent* pot consultar 
l’import al formulari de sol·licitud d’inspecció per a l’expedició de certificat sanitari. 

La Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres estableix una 
bonificació del 10% de la quota quan la sol·licitud es faci omplint el formulari a través 
d’internet. 

* Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i Llei 15/2008, del 23 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 

 

 

 


