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Nº Inscrit:       
 
Nom del Titular o de l’Empresa:       

 

1. DADES DEL PRODUCTE 

Denominació de venda del producte: 

      

Ingredients i matèries primeres utilitzades i procedència: 

Ingredient o matèria primera % del producte1 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 
 

2. ORIGEN DEL PRODUCTE 

País d’origen: 

      

Nom de l’empresa elaboradora en origen: 

         

Nom de l’organisme o autoritat de control certificadora: 

      
 
 S'adjunta itinerari complet del producte que importarà des del país d’origen fins a les instal·lacions de la unitat indicant 
els mitjans de transport. 

 
 
 
 

3. ENVASOS UTILITZATS 

Descripció de l’envàs Material de fabricació Capacitats 

                  

 
1 En cas de producte elaborat amb més d’un ingredient, indiqueu quin percentatge del pes total del producte final 
constitueix cada un. 

 
Registre d’Entrada 

 Núm:       

 Data:         
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 S'adjunta prova d’impremta o esborrany de l'etiqueta del producte, per a la seva autorització. 
 
 
 

COMPROMISSOS QUE ASSOLEIX L’OPERADOR/A 
1- Comunicar qualsevol canvi significatiu de les dades d’aquesta comunicació prèvia i/o de la 

memòria d’activitats presentada. 
2- Garantir que totes les instal·lacions que l’importador vagi a utilitzar com a magatzem de productes 

estiguin sota control. En el cas que l’importador realitzi operacions d’importació utilitzant unitats o 
locals fora de les Illes Balears haurà de tenir a disposició del CBPAE els certificats d’inscripció i 
informes d’inspecció de l’organisme o autoritat de control que correspongui per cadascuna de les 
instal·lacions. 

3- Informar, com a termini màxim, en el moment de presentar el certificat de control original a 
l’autoritat competent de l’Estat membre, al CBPAE de tota remesa que hagi de ser importada a la 
Comunitat, i facilitar: nom i adreça del primer destinatari, còpia del certificat de control per la 
importació a la UE i facilitar còpia del certificat de control a l’organisme de control del primer 
destinatari. 

4- Conservar els certificats de control un mínim de 5 anys. 
5- Avisar al CBPAE i, si s’escau, a l’autoritat competent del primer destinatari, amb una antelació 

mínima de 5 dies. 

6- Remetre una còpia del certificat de control en un termini màxim de 15 dies des de la data 
d’entrada de les mercaderies. 

 

 

     ,  a       de       de 20       

 
    

Signatura 

 

4. DOCUMENTS ESPECÍFICS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD 

 
 Descripció completa de la unitat que inclogui els locals de l’importador i de les seves activitats 

d’importació. Aquesta descripció ha d’incloure els punts d’entrada dels productes a la Comunitat i 
qualsevol altra instal·lació que l’importador vulgui fer servir com a magatzem dels productes 
importats en espera del lliurament al primer destinatari. 

 
 En el cas de primer destinatari s’ha de realitzar una descripció completa de la unitat indicant les 

instal·lacions que s’utilitzaran per a la recepció i magatzem dels productes importats. 
 


