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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Barcelona

DERQUIMICA ORO, SL
Sr. Alex Oro de Rivas
c. Beltran i Rópzide, 8
08034   BARCELONA

Identificació de l’expedient
Resolució d’inscripció 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 81/201 de 
l’empresa DERQUIMICA ORO, SL amb domicili social a c. Beltran i Rópzide, 8 - 08034
BARCELONA, amb NIF B62732714, per a l’establiment DERQUIMICA ORO, SL, ubicat a c.
Beltran i Rópzide, 8 - 08034 BARCELONA.

Fets
En data 9/11/2020, l’empresa DERQUIMICA ORO, SL comunica activitats per a la seva 
inscripció en el Registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels SANDACH.

Fonaments de dret

Reglament (CE) 183/2005, de 12 de gener, pel qual es fixen requisits en matèria 
d’higiene dels pinsos

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.

Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes 
animals no destinats al consum humà.

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.

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Resolució
Per tant, resolc:

Inscriure l’empresa DERQUIMICA ORO, SL, amb domicili social a c. Beltran i Rópzide, 
8 - 08034 BARCELONA, amb NIF B62732714, per a l’establiment DERQUIMICA ORO, 
SL ubicat a c. Beltran i Rópzide, 8 - 08034 BARCELONA en el Registre del sector de 
l’alimentació animal i de l’àmbit dels SANDACH, amb el número ESP08000066, per a les 
activitats indicades a continuació:

Sector de l’alimentació animal:
- COMERCIALITZADOR MATÈRIES PRIMERES ORIGEN ANIMAL

Àmbit dels SANDACH:
- COMERCIALITZACIÓ DE SUBPRODUCTES ANIMALS O PRODUCTES 

DERIVATS DE CATEGORIA 3 (SENSE INSTAL·LACIONS)
COMERCIALITZACIÓ PER A L'ELABORACIÓ DE PINSOS O ALIMENTS CRUS 
PER A ANIMALS DE COMPANYIA

Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Telèfon: 93 409 20 90
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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.

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.

El director dels Serveis Territorials a Barcelona


