Notificació de la inscripció al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Notificación de la inscripción en el Registro de laboratorios de salud ambiental y
alimentaria de la Agencia de Salud Pública de Cataluña

D’acord amb la comunicació i declaració responsable presentada, el laboratori ha quedat
INSCRIT en el Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària, amb les dades
següents:
De conformidad con la comunicación y declaración responsable presentada, el laboratorio ha
quedado INSCRITO en el Registro de laboratorios de salud ambiental y alimentaria, con los
datos siguientes:

Identificació del laboratori / Identificación del laboratorio
Raó social / Razón social Premiumlab, S.L NIF/NIE/CIF B66300781
Nom del laboratori / Nombre del laboratorio Premiumlab, S.L
Adreça / Dirección Carretera Santa Creu de Calafell, 49,B, 08830, Sant Boi de Llobregat
Número de registre / Número de registro: LSAA- 295-13

Certificat de la norma UNE-EN ISO 9001 / Certificado de la norma UNE-EN ISO 9001
Acreditació de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 / Acreditación de la norma UNE-EN
ISO/IEC
17025
Organisme d’acreditació / Organismo de acreditación: ENAC
Número d’acreditació / Número de acreditación: 866/LE1784

Activitats analítiques / Actividades analíticas
Grup / Grupo

Descripció / Descripción

A
B

Anàlisis generals / Análisis generales
Anàlisis d’autocontrol / Análisis de autocontrol

Subgrup / Subgrupo

Descripció / Descripción

B1

Establiments alimentaris / Establecimientos alimentarios
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La inscripció té validesa indefinida i és responsabilitat del laboratori comunicar al Registre de
laboratoris de salut ambiental i alimentària les modificacions que es produeixin en les dades
expressades en la declaració responsable, així com el cessament definitiu de l’activitat, en el
termini màxim d’un mes a partir del moment en què es produeixi mitjançant la presentació per
escrit del model de comunicació de cessament de l’activitat analítica i/o de modificacions
davant de l’Oficina de Gestió Empresarial.

GENERALITAT DE CATALUNYA

El fet de registrar-se no exclou la plena responsabilitat del laboratori respecte al compliment de
la legislació ambiental i alimentària ni substitueix qualsevol altra condició de compliment obligat
per a l’exercici de l’activitat.
D’acord amb el Decret 43/2012, de 24 d’abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i
dels laboratoris de control oficial, el laboratori estarà subjecte a activitats d’inspecció, vigilància
i control, i l’autoritat competent podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de la
declaració responsable, així com el compliment dels requisits necessaris per a l’exercici de
l’activitat.
El Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària és un registre de caràcter públic,
adscrit a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que es pot consultar al web del Departament
de Salut.
La inscripción tiene validez indefinida y es responsabilidad del laboratorio comunicar al Registro
de laboratorios de salud ambiental y alimentaria las modificaciones que se produzcan en los
datos expresados en la declaración responsable, así como el cese definitivo de la actividad, en
el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzcan, presentando por escrito
el modelo de comunicación de modificación de datos o de cese de la actividad en la Oficina de
Gestión Empresarial.
El hecho de registrarse no excluye la plena responsabilidad del laboratorio respecto al
cumplimiento de la legislación ambiental y alimentaria ni sustituye cualquier otra condición de
obligado cumplimiento para el ejercicio de la actividad.
De acuerdo con el Decreto 43/2012, de 24 de abril, de los laboratorios de salud ambiental y
alimentaria y de los laboratorios de control oficial, el laboratorio estará sujeto a actividades de
inspección, vigilancia y control, y la autoridad competente podrá comprobar, en cualquier
momento, la veracidad de la declaración responsable, así como el cumplimiento de los
requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad.
El Registro de laboratorios de salud ambiental y alimentaria es un registro de carácter público,
adscrito a la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que puede consultarse en la web del
Departamento de Salud.

Normativa aplicable
Decret 43/2012, de 24 d’abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris
de control oficial
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