Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

GENERALITAT DE CATALUNYA

Certificat d’inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides
Certificado de inscripción en el Registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas
Secció primera: establiments / Sección primera: establecimientos
Número de registre / Número de registro
B-0380-E
Titular de l’establiment / Titular del establecimento
DETERGENTES IBERJAS S.L.
Adreça de l’establiment / Dirección del establecimiento
Carrer i número / Calle y número
C/ Joanot Martorell, 75
Població / Población

CP

Sabadell (Sabadell)
Comarca

08203
Província / Provincia

Vallès Occidental

Barcelona

Dades de l’establiment / Datos del establecimiento
Tipus d’establiment / Tipo de establecimiento
Planta de fabricació amb magatzem annex / planta de fabricación con almacen anexo, Activitat de
distribució / Actividad de distribución
Branques de l’activitat de l’establiment / Ramas de la actividad del establecimiento
Indústria alimentària (plaguicides d’ús en la Ind. alimentària) / Industria alimentaria (plaguicidas de
uso en la Ind. alimentaria), Ambiental (plaguicides d'ús ambiental) / Ambiental (plaguicidas de uso
ambiental)
Perillositat màxima dels plaguicides manipulats / Peligrosidad máxima de los plaguicidas manipulados
No classificats, Corrosius, Perillós per al medi ambient / No clasificados, Corrosivos, Peligroso para el
medio ambiente
Classificació de la perillositat dels biocides segons el Reglament CLP 1272/2008):
Classe de perill / Clase de peligro
Corrosió o irritació cutània / Corrosión o irritación cutánea
Perillós per al medi ambient aquàtic / Peligroso para el
medio ambienta acuàtico
Perillós per al medi ambient aquàtic / Peligroso para el
medio ambienta acuàtico

Categoria
Categoria 1B (codi H314)
Agut 1 (codi H400)
Crònic 1 (codi H410)

El/la cap d’Agricultura i Sanitat Vegetal / El/la jefe/a de Agricultura y de Sanidad Vegetal

Serveis Territorials a Barcelona
Aquesta certificació té validesa fins a 1/2/2031 sempre que no es produeixin modificacions a la declaració efectuada al sol·licitar-la.
Esta certificación tiene validez hasta 1/2/2031 siempre y cuando no se produzcan modificaciones en la declaración efectuada al solicitarla.

Doc.original signat per:
Carina Amigo Alvarez
01/02/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0ITHI4DD415PMLVPD0MRY1QGN5M0FMZ2*
0ITHI4DD415PMLVPD0MRY1QGN5M0FMZ2
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