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PH IBERICA, SL
Sr. JOSEP Mº GOMÀ ROSICH
PG.IND.CAN SALVATELLA, C/ MOGODA, 16-18
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS

Identificació de l’expedient / Identificación del expediente
Resolució d’inscripció i autorització d’activitats en el Registre del sector de l’alimentació animal i
de l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà
(SANDACH), en aplicació del Reglament (CE) 183/2005, Reglament (CE) 1069/2009 i del Decret
81/2012 de l’empresa PH IBERICA, SL amb domicili social a PG.IND.CAN SALVATELLA, C/
MOGODA, 16-18 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS , amb NIF B58399197 , per a l’establiment
PH IBERICA, SL , ubicat a C-37z KM 86,7 08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA-BAGES
. / Resolución de inscripción y autorización de actividades en el Registro del sector de la
alimentación animal y del ámbito de los subproductos animales y productos derivados no
destinados al consumo humano (SANDACH), en aplicación del Reglamento (CE) 183/2005,
Reglamento (CE) 1069/2009 y del Decreto 81/2012 de la /empresa PH IBERICA, SL con
domicilio social a PG.IND.CAN SALVATELLA, C/ MOGODA, 16-18 08210 BARBERÀ DEL
VALLÈS , con NIF B58399197 , para el establecimiento PH IBERICA, SL , ubicado en C-37z
KM 86,7 08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA-BAGES .

Fets / Hechos


En data 07/12/2021 , l’empresa PH IBERICA, SL sol·licita l’autorització d’activitats per
a la seva inscripció en el Registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels
SANDACH. / En fecha 07/12/2021 el operador/empresa PH IBERICA, SL solicita la
autorización de actividades para su inscripción en el Registro del sector de la
alimentación animal y del ámbito de los SANDACH.



En data 14/12/2021 , es realitza una inspecció a les instal·lacions el resultat de la qual
és favorable. / En fecha 14/12/2021 , se realiza una inspección a las instalacions el
resultado de la cual es favorable.

Fonaments de dret / Fundamentos de derecho


Reglament (CE) 183/2005, de 12 de gener, pel qual es fixen requisits en matèria
d’higiene dels pinsos / Reglamento (CE) n° 183/2005, de 12 de enero, por el que se fijan
requisitos en materia de higiene de los piensos



Reglament (CE) 1069/2009, de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà i pel qual
es deroga el Reglament (CE) 1774/2002. / Reglamento (CE) 1069/2009, de 21 de
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y
por el que se deroga el Reglamento (CE) 1774/2002.



Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes
animals no destinats al consum humà. / Decreto 15/2010, de 9 de febrero, de distribución
de funciones en materia de subproductos animales no destinados al consumo humano.



Decret 81/2012, de 10 de juliol, pel qual es crea i regula el Registre del sector de
l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no
destinats al consum humà. / Decreto 81/2012, de 10 de julio, por el cual se crea y regula
el Registro del sector de la alimentación animal y del ámbito de los subproductos
animales y productos derivados no destinados al consumo humano.
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Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya. / Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.



Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. / Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas

Resolució / Resolución
Per tant, resolc: / Por lo tanto, resuelvo:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Inscriure i autoritzar l’operador/empresa PH IBERICA, SL , amb domicili social a
PG.IND.CAN SALVATELLA, C/ MOGODA, 16-18 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS ,amb
NIF B58399197 , per a l’establiment PH IBERICA, SL ubicat a C-37z KM 86,7 08253
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA-BAGES en el Registre del sector de l’alimentació
animal i de l’àmbit dels SANDACH, amb el número αESP08100089 , per a les activitats
indicades a continuació: / Inscribir y autorizar la empresa PH IBERICA, SL , con domicilio
social en PG.IND.CAN SALVATELLA, C/ MOGODA, 16-18 08210 BARBERÀ DEL
VALLÈS , con NIF B58399197 , para el establecimiento PH IBERICA, SL ubicado en
C-37z KM 86,7
08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA-BAGES en el Registro
del sector de la alimentación animal y del ámbito de los SANDACH, con el número
αESP08100089 para las actividades indicadas a continuación:
Sector de l’alimentació animal: / Sector de la alimentación animal
-

Fabricant de premescles (d'autorització) /
Fabricante de premezclas (de
autorización)
Fabricant de premescles (de registre) / Fabricante de premezclas (de registro)
Fabricant de pinsos compostos (de registre) per a consum extern / Fabricante
de piensos compuestos (de registro) para consumo externo
Comercialitzador d'additius (de registre) / Comercializador de aditivos (de
registro)
Comercialitzador de matèries primeres d'origen animal / Comercializador de
materias primas de origen animal
Comercialitzador de matèries primeres d'origen vegetal / Comercializador de
materias primas de origen vegetal
Comercialitzador de matèries primeres d'origen mineral / Comercializador de
materias primas de origen mineral
Comercialitzador de premescles (d'autorització) /
Comercializador de
premezclas (de autorización)
Comercialitzador de premescles (de registre) / Comercializador de premezclas
(de registro)
Comercialitzador d'aliments d'animals de companyia d'origen animal
/
Comercializador de alimentos de animales de compañía de origen animal
Comercialitzador d'additius (d'autorització) / Comercializador de aditivos (de
autorización)
Fabricant pinsos compostos ( d’autorització) per consum extern/ Fabricante
Piensos compuestos ( de autorización) para consumo externo

Àmbit dels SANDACH:
-

/ Ámbito de los SANDACH:

Emmagatzematge de productes derivats de categoria 3, destinats a ser utilitzats
com a pinso /
Almacenamiento de productos derivados de categoría 3,
destinados a ser utilizados como pienso

D’acord amb l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, us notifico la resolució per la qual s’inscriuen i autoritzen
les activitats indicades a l’apartat Resolc d’aquesta resolució al Registre del sector de
l’alimentació animal i de l’àmbit dels SANDACH. / De acuerdo con el artículo 56 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas
de Cataluña, le notifico la resolución por la que se inscriben y autorizan las actividades indicadas
en el apartado Resuelvo de esta resolución en el Registro del sector de la alimentación animal y
del ámbito de los SANDACH.
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Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs d’alçada
davant de la directora general d’Agricultura i Ramaderia, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de rebre la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 76 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost i de l’article 30 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. /
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa se puede interponer recurso de
alzada ante la directora general de Agricultura y Ganadería, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de recibir la notificación de esta resolución, de acuerdo con el artículo 76 de la
Ley 26/2010, de 3 de agosto y del artículo 30 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público.
Director dels Serveis Territorials Catalunya Central

Josep Arderiu i Ausiró

Carrer de la Llotja, s/n (Recinte Firal El Sucre)
08500 Vic
Telèfon: 93 882 87 90
Fax: 93 889 55 91
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