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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Acció Climàtica,  
Alimentació i Agenda Rural 
Serveis Territorials a Barcelona    
 
 
 
 
BARNASTOCK, SA 
Sr. ALBERTO COLLELL I GALCERAN 
c/ Pintor Casas, 1-3  
08213 POLINYÀ 
 
 

 

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 BARNASTOCK, SA amb domicili social a c/ Pintor Casas, 1-3 -08213 
POLINYÀ, amb NIF A08774432, per a l’establiment BARNASTOCK, SA, ubicat a c/ Pintor Casas, 
1-3 - 08213 POLINYÀ. / 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 BARNASTOCK, 
SA con domicilio social en c/ Pintor Casas, 1-3 – 08213 POLINYÀ, con NIF  A08774432, para el 
establecimiento  BARNASTOCK, SA, ubicado en c/ Pintor Casas, 1-3 -08213 POLINYÀ. 
 
 
 
Fets / Hechos 

 En data 06/02/2022, l’empresa BARNASTOCK, SA 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 06/02/2022 la empresa BARNASTOCK, SA comunica 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  23/03/2022, es realitza una inspecció a les instal·lacions el resultat de la qual 
és favorable.  / En fecha 23/03/2022, se realiza una inspección en las instalaciones 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. 

− 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. 

− 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 

 

 

 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Josep Pena Sant  29/04/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RSZMIOFX0ML69S7O5V9CFB1D71ACOWC*
0RSZMIOFX0ML69S7O5V9CFB1D71ACOWC

Data creació còpia:
29/04/2022 10:34:29

Pàgina 2 de 2

 

 

 

 

Resolució / Resolución 

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

Inscriure i autoritzar  l’empresa BARNASTOCK, SA, amb domicili social a c/ Pintor 
Casas, 1-3 - 08213 POLINYÀ, amb NIF A08774432, per a l’establiment BARNASTOCK, 
SA ubicat a c/ Pintor Casas, 1-3 – 08213 POLINYÀ en el Registre del sector de 
l’alimentació animal i de l’àmbit dels SANDACH, amb el número αESP08302480, per a 
les activitats indicades a continuació: / Inscribir y autorizar la empresa BARNASTOCK, 
SA , con domicilio social en  c/ Pintor Casas, 1-3 - 08213 POLINYÀ , con NIF A08774432, 
para el establecimiento BARNASTOCK, SA  ubicado en c/ Pintor Casas, 1-3 - 08213  
POLINYÀ en el Registro del sector de la alimentación animal y del ámbito de los 
SANDACH, con el número αESP08302480 para las actividades indicadas a 
continuación:  
 
 
Sector de l’alimentació animal:  / Sector de la alimentación animal 

- Fabricant de premescles (de registre)  /   Fabricante de premezclas (de registro) 
- Comercialitzador de matèries primeres d'origen mineral / Comercializador de 

materias primas de origen mineral 
- Comercialitzador d'additius (d'autorització)  /   Comercializador de aditivos (de 

autorización)   
 

 
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/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/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.  
 
Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs d’alçada 
davant del/ de la director/a 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 el/la director/a 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. 
 
  
El director dels Serveis Territorials a Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctor Roux, 80 
08017 Barcelona 
Telèfon: 93 409 20 90   

 


