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BCN TRASVASES SL 
CR Vallès, 36 
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
 

 
REGISTRE SANITARI D'INDÚSTRIES I PRODUCTES ALIMENTARIS DE CATALUNYA  

REGISTRO SANITARIO DE INDÚSTRIAS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE CATALUÑA  
(RSIPAC)  

 
Iniciat d'ofici el procediment i havent tramitat l'expedient de correcció d’errors, ha quedat 
ACTUALITZADA l'empresa de referència en el Registre sanitari d'indústries i productes 
alimentaris de Catalunya (RSIPAC), amb les dades següents:  
 
 
Iniciado de oficio el procedimiento y tramitado el expediente de corrección de errores, ha quedado 
ACTUALIZADA la empresa de referencia en el Registro Sanitario de Industrias y Productos 
Alimentarios de Cataluña (RSIPAC), con los datos siguientes:  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA/IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Raó social/razón social NIF/NIE/CIF 
BCN TRASVASES SL B61602116 

 
Adreça social/domicilio social  
CR Vallès, 36 X: 432058 
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA Y: 4600039 

 
Adreça industrial/domicilio industrial  
CR Vallès, 36 X: 425138 
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA Y: 4599863 
  

 
Núm. RSIPAC:   40.07499/CAT  Núm. RGSEAA:   40.19108/B  

  
Data Inscripció/fecha inscripción: 03/11/2003 
  
ACTIVITATS / ACTIVIDADES  
 
Clau: 40 
 

Codi  Descripció  
02/02  Envasament polivalent  

 
 
Clave: 40 
 

Código  Descripción  
02/02  Envasado polivalente  
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La inscripció té validesa indefinida i és responsabilitat de l'empresa comunicar les modificacions 
que es produeixin en les dades que consten en aquest document, així com el cessament definitiu 
de l'activitat.  
 
Aquest registre no exclou la plena responsabilitat de l'operador econòmic respecte el compliment 
de la legislació alimentària, ni substitueix qualsevol altre que pugui ser necessari per a l'exercici 
de l'activitat.  
 
La correcció es comunicarà a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició del Ministeri 
de Consum, per tal que realitzi l'anotació en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries 
i aliments (RGSEAA).  
 
Si rebeu aquest document en format de còpia autèntica, amb el Codi Segur de Verificació (CSV), 
té el mateix valor d’evidència que el document electrònic a partir del qual ha estat produïda. En 
cas que l’hagueu de presentar a alguna administració o organisme que vulgui comprovar la seva 
validesa pot consultar el Servei de Verificació de documents (https://web.gencat.cat/ca/seu-
electronica/serveis-de-la-seu/verificacio-de-documents/) introduint el codi CSV que apareix al peu 
del document. 
 
 
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 como el cese 
definitivo de la actividad.  
 
Este registro no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto al cumplimiento 
de la legislación alimentaria, ni sustituye cualquier otro que pueda ser necesario para el ejercicio 
de la actividad.  
 
La corrección se comunicará a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del 
Ministerio de Consumo, para que se efectúe la anotación en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).  
 
Si se recibe este documento en formato de copia auténtica con Código Seguro de Verificación 
(CSV), tiene el mismo valor que el documento electrónico a partir del cual ha sido producida. En 
el caso que deba presentarse en alguna administración u organismo que desee comprobar su 
validez, se puede consultar a través del Servicio de Verificación de documentos 
(https://web.gencat.cat/es/seu-electronica/serveis-de-la-seu/verificacio-de-documents/ index.html), 
introduciendo el CSV que aparece al pie del documento. 
 
 
La cap del Servei de Registres i Censos 
Alba Pascual i Cardona 
Ref: 40.07499/CAT - Exp 17081 
 
 
Normativa aplicable 
  
• Llei 15/1983 de 14 de juliol de  1983 de la  higiene i el  control   alimentari  (DOGC  núm. 347, de 

22/07/1983)  
• Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública (DOGC núm. 5495, de 30/10/2009)  
• Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i  aliments 

(BOE núm. 57, de 08/03/2011)  
• Reglament 852/2004, de 29 d'abril, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes 

alimentosos (DOUE L 226, de 25/06/2004)  
• Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls 

i altres activitats oficials realitzats per a garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les 
normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris (DOUE L 95 de 
07.04.2017)  

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 
núm. 236 de 02/10/2015) 

 


