Generalitat de Catalunya

Agéncia de Salut Pública de Catalunya

JOSE GRAELLS E HIJOS SA

Carrer Enric Prat de La Riba, 237 1r 1a
08901 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

D'acord amb la sol'licitud presentada ihavent tramitat l'expedient corresponent, amb
data 10/09 /20t4 ha quedat ACTUALITZADA la situació de l'empresa de referéncia en
el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC), amb les
dades següents:
De canformidad con la salicitud presentada y tramitado el expediente correspondiente,
en fecha 10/09/2014 ha quedado ACTTTALIZADA la situación de la empresa de
referencia en el Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios de Cataluña
(RSIPAC), con los datos siguientes:
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Raó sociál/razón social
JOSE GRAELLS E HIJOS SA

Núm. RSTPAC:
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NIF/NIE/CIF
A0B 10245 1

Adreea sociaVdomlcillo soclj¡l
Carrer Enric Prat de La Riba, 237 1r la
OB9O1 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Adreca industrial/domici lio i nd ustria I
Polígon Industrial Can Sunyer
Carrer Comerg, 2
OB74O SANT ANDREU DE LA BARCA
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Clau:39
Codi
01/08

Descripció
Fabricació o elaboració o transformació de metqlls i aliatges

Clave: 39
Descrioción
Códiqo

01/08

faUiiiác¡ón ó elaboración o transformación de metales y aleaciones

Roc Boronat, 81-95
Barcelona . 93 551 39 00 / Fax 93 551 75 05
htto ://www.oencat.cat/salut
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Generalitat de Catalunya

Agéncia de Salut Pública de Catalunya
La inscripció té validesa indefinida i és responsabilitat de I'empresa comunicar les
modificacions que es produeixin en les dades que consten en aquest document, així
com el cessament definitiu de I'activitat.
Aquest registre no exclou la plena responsabilitat de l'operador econÓmic respecte el
comptimeñt de la legislació alimentária, ni substitueix qualsevol altre que pugui ser
necessari per a I'exercici de I'activitat.
L,actualització es comunicará a I'Agéncia Espanyola de Consum, Seguretat Alímentária
realitzi
i Nutrició del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per tal que
(RGSEAA)'
i
aliments
I'anotació en el Registre general sanitari d'empreses alimentáries
La inscripción tiene validez indefinida y es responsabilidad de la empresa comunicar las

modificaciones que se produzcan en'los datos que constan en este documento, así
camo e/ cese definitivo de la actividad.
Este registro no excluye ta ptena responsabitidad det operador económico respecto al
cumptimiento de la tegistación alimentaria, ni sustituye cualquier otro que pueda ser
necesario para el eiercicio de la actividad.

La actualización se comunicará a ta Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición det Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad para
que se efectúe la anotación en el Registro General Sanitario de Empresas Alime¡¡tarias
y Alimentos

(RGSEAA).

La cap de l'Area d'Autoritzacions i Registres

lba Pascúal i Cardona
Barcelona, LÜlOgl20t4

Normativa aplicable
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Llei 15/1983 de 14 de juliol

de

1983 de

la

higiene i

el control

alimentari (DOGC núm. 347,

de

22/07/t983)

Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública (DOGC núm. 5495, de 30/10/2009)
Reial decrel l9l/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentáries i
aliments (BoE núm. 57, de 08/03l2OLl)
Reglameni 852/2004, de 29 d'abril, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels
productes alimentosos (DÓUE L 226, de25/06/2004)
Reglament 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril, sobre els controls oficials
efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matéria de pinsos i aliments i la
normat¡va sobre salut animal i benestar dels animals (DOUE L 191 de 281.05/2004)
. Llb¡ 30/tgg2, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE núm. 285 de27/LL/1992) modificada per la Llei 4/L999, de 13 de gener (BOE
núm. 12 de La|OL/L999)
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