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AUTORITZACIÓ D’ENTITATS DE DISTRIBUCIÓ DE MEDICAMENTS D’ÚS HUMÀ 
AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

 AUTHORISATION FOR A WHOLESALE DISTRIBUTION OF MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE.   
 
Emesa d’acord amb l’article 76 de la Directiva 2001/83/CE incorporada a la legislació de l’Estat espanyol següent: article 68 
del text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2015 i Reial decret 782/2013  
Emitida de acuerdo con el artículo 76 de la Directiva 2001/83/CE incorporada a la legislación del Estado español siguiente: artículo 68 del texto refundido aprobado 
por el Real decreto legislativo  1/2015 i Real decreto 782/2013 / Issued in accordance with article 76 of Directive 2001/83/EC, transposed in the following spanish 
legislation: article 68 of codifying approved by  Royal legislative decree 1/2015  and Royal decree 782/2013.  
 
Nom de l’entitat de distribució  
Nombre de l’entitat de distribución / Name of the wholesale 
 
BOTIQUIN SANS SLU 

Número d’autorització administrativa 
Número de autorización / Authorisation number 
 

P08001170 
Nom del titular de l’autorització Nombre del titular de la autorización / Name of the 
authorisation holder 
 

BOTIQUIN SANS SLU 

Número d’identificació fiscal Número de 
identificación fiscal / Identification number for tax 
purposes 

B64550247 
Adreça del titular d’autorització Domicilio social del titular de la autorización / Legally registered address of authorisation holder 
 

c/ Santa Virgilia, 20 local B. Madrid (Madrid) 
Adreça de les instal·lacions del magatzem  Dirección del almacén / Address of site: 
 

c/ Berguedà, 16-18. Castellar del Vallés  (Barcelona) 
Àmbit de l’autorització Ámbito de la autorización / Scope of the authorisation 
 

 -  Magatzem majorista de distribució Almacén majorista de distribución / Wholesale distributor. 

Medicaments Medicamentos / Medicinal Products: Activitats autoritzades  Actividades 
autorizadas/ Authorised operations  

 Amb autorització de comercializació en país/països de l’EEE. Con 
autorización de comercialización en países del EEE / /with a Marketing Authorisation in EEA country(s). 

-  Obtenir Obtener / Procurement 
-  Conservar Conservar / Holding. 
-  Subministrar Suministrar / Supply. 

-  Exportar Exportar / Export 

 

Medicaments amb requisits addicionals  Medicamentos con requisitos adicionales / Medicinal products eith additional requirements 

-  Psicòtrops Psicótropos  / Psychotropic. 
-  Hemoderivats Hemoderivados / Medicinal products derived from blood. 
-  Immunològics Inmunológicos/ Immunological 
-  Gasos medicinals Gases medicinales / medicinal gases 

-  Medicaments  termolàbils  (requereixen manipulació a baixes temperatures) / Medicamentos termolábiles 
(requieren manipulación a bajas temperaturas) / Cold chain products (requiring low temperature handling). 
 
Nom i adreça dels magatzem/s contractat/s Nombre yi dirección de los almacen/es contratado/s / Name and adress of the contract wholesale site/s 
 

--------------------------------------------------------------------- 
Restriccions o aclariments relacionats amb l’àmbit d’aquestes operacions d’emmagatzematge  Restricciones o aclaraciones 
relacionadas con el ámbito de estas operaciones de almacenamiento  / Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these wholesaling operations  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nom/s del/s director/s tècnic/s  Nombre/s del/os director/s tècnico/s / Name/s of the responsible person/s 
 
Méndez Díaz, Mª Carmen   (titular) 
 
Data de l’autorització  Fecha de la autoritzación / Authorisation date  
 
vegeu data de la signatura electrònica d’aquets document / ver fecha de documento /  see the date of the 
electronic signature of this document. 

La directora  general  
 
 
Maria Sardà Raventós 
 
Aquesta autorització substitueix a la que es va emetre en data  
Esta autorización sustituye a la emitida en fecha  /  This authorization replaces the one issued on 

 
31 /1 / 2019 

 


