ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

SA454A

COMUNICACIÓN

POSTA NO MERCADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
DATOS DA PERSOA COMUNICANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade comunicante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS ESPECÍFICOS DA COMUNICACIÓN
A.

POSTA NO MERCADO

B.

CESE DA COMERCIALIZACIÓN

C. MODIFICACIÓNS:
CAMBIO EMPRESA RESPONSABLE DA COMERCIALIZACIÓN
CAMBIO DA ETIQUETAXE
OUTRAS MODIFICACIONS

A. POSTA NO MERCADO
DATOS DO PRODUTO PARA A SÚA COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA
DENOMINACIÓN DE VENDA
NOME COMERCIAL
FORMA DE PRESENTACIÓN E TIPO DE ENVASE

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora
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B. CESE DA COMERCIALIZACIÓN DO PRODUTO
NOME COMERCIAL DO PRODUTO

C. MODIFICACIONS
CAMBIO DA EMPRESA RESPONSABLE DA COMERCIALIZACIÓN DO PRODUTO (A que figuraba orixinalmente como empresa responsable da
comercialización farase constar no cadro correspondente)

DATOS DA NOVA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

N.º REXISTRO XERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS E
ALIMENTOS

Nº DE IDENTIFICACIÓN SE A EMPRESA TEN DOMICILIO SOCIAL NOUTRO
PAÍS

CAMBIO DE ETIQUETA. Indíquese o motivo do cambio de etiqueta
NOVO NOME COMERCIAL

NOVA COMPOSICION

OUTROS MOTIVOS

OTRAS MODIFICACIÓNS. Indíquese o motivo da modificación e achegue a documentación xustificativa
DESCRICIÓN
MOTIVO

DATOS ADICIONAIS CANDO O PRODUTO É ORIXINARIO DUN PAIS NON PERTENCENTE A UNIÓN EUROPEA
NOME DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR EN ORIXE
NOME DO PRODUTO EN ORIXE
DOMICILIO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR EN ORIXE
PAIS DE ORIXE

OUTROS DATOS
Nº REXISTRO XERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS E ALIMENTOS, específicamente baixo a clave 26 “Alimentación especial, e
complementos alimenticios”. Se a sede social está noutro país da Unión Europea, estará rexistrada conforme a lexislación correspondente do
país comunitario

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Cumprir todos os requisitos esixidos para a posta no mercado dos alimentos para grupos específicos de poboación e os complementos
alimenticios (marque a opción que proceda con respecto ao tipo de produto):
- NO CASO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS DE POBOACIÓN
1. Os alimentos para usos médicos especiais axústanse ao establecido na normativa de aplicación.
SI

2. Os preparados para lactantes cumpren coa normativa de aplicación.

SI

NON

NON

3. Os preparados de continuación elaborados a partir de hidrolizados de proteínas cumpre co establecido na normativa
de aplicación.

SI

NON

4. Os preparados de continuación que conteñan produtos distintos aos enumerados no anexo II do Regulamento 127/2015 cumpre co establecido
na normativa de aplicación.

SI

NON

- NO CASO DOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
1. A composición do produto axústase ao establecido na normativa de aplicación.

SI

NON

- EN TODOS OS CASOS
É a primeira comercialización do produto na Unión Europea.

SI

NON

No caso de segunda comercialización, ¿en qué outros países comercialízase?
Autoridade Competente e país da Unión Europea onde tivo lugar a primeira comunicación

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Exemplar actualizado da etiqueta, o envase e o prospecto (coa composición, características e modo de empleo) cos que o produto vai ser
comercializado en España.
Cando se trate de sabores diferentes dun mesmo produto, o formulario será único para todos eles sempre e cando a empresa así o declare
(modelo declaración) e achegue as diferentes etiquetas de cada unha das presentacións comercializadas.
Outra documentación adicional (No caso de que o produto non se axuste a lexislación nacional, pero fose comercializado noutro Estado
Membro da Unión Europea, serán de aplicación os principios de recoñecemento mutuo, en virtude do establecido nos artigos 34 e 36 do
tratado de Funcionamento da Unión Europea). Nestes casos, a empresa deberá entregar:
A documentación acreditativa de que o produto foi comunicado ante as autoridades competentes de outro Estado Membro ou comercializado
previamente na Unión Europea de forma legal.
Un exemplar da etiqueta, envase e o prospecto nese país onde tivo lugar a comunicación.
Documento acreditativo de abono da taxa.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa comunicante.
NIF da entidade comunicante.
DNI/NIE da persoa representante.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.
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LEXISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto 2685/1976, de 16 de outubro de 1976, polo que se aproba a Regulamentación Técnico-Sanitaria para a Elaboración, Circulación e
Comercio de preparados alimenticios para Rexímes Dietéticos e/ou Especiais (BOE 26.11.1976) e modificacións posteriores.
Real decreto 1808/1991, de 13 de decembro, polo que se regulan as mencións ou marcas que permiten identificar o lote ao que pertence un
produto alimenticio.
Real decreto 1334/1999 de 31 de xullo, polo que se aproba a Norma xeral de etiquetado, presentación e publicidade dos produtos alimenticios.
Real Decreto 1091/2000 do 9 de xuño, polo que se aproba a Regulamentación técnico-sanitaria específica dos alimentos dietéticos destinados a
usos médicos especiais (aplicable ata o 22 de febreiro de 2019).
Regulamento (CE) n.º 1924/2006, relativo as declaracións nutricionais e de propiedade saudables nos alimentos.
Real Decreto 867/2008, do 23 de maio, polo que se aproba a regulamentación técnico-sanitaria específica dos preparados para lactantes e dos
preparados de continuación (BOE 30.05.2008).(aplicable hasta el 22 de febreiro de 2020).
Real Decreto 1487/2009, do 26 de setembro, relativo aos complementos alimenticios.
Reglamento 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello de 25 de outubro de 2011 sobre a información facilitada ao consumidor.
Orde do 28 de xullo de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellería de Sanidade.
Regulamento (UE) No 609/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de xuño do 2013 relativo aos alimentos destinados aos lactantes e
nenos de curta idade, os alimentos para usos médicos especiais e os sustitutivos da dieta completa para o control do peso e polo que
derróganse a Directiva 92/52/CEE do Consello, as Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE da Comisión, a Directiva
2009/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello e os Regulamentos (CE) No 41/2009 e (CE) No 953/2009 da Comisión.
Real Decreto 130/2018 do 16 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1487/2009, do 26 de setembro, relativo aos complementos
alimenticios.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Saúde Pública

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

