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Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques

 

Aprofitem per a recordar-vos  que qualsevol canvi o modificació d’alguna de les dades objecte 
d’aquesta comunicació caldrà que les comuniqueu de forma immediata a aquest Servei 
adjuntant, quan pertoqui, la documentació pertinent. Així mateix, també us recordem que, 
independentment de la inscripció en l’esmentat registre, és la vostra responsabilitat que la 
vostra empresa, mentre desenvolupi l’activitat de distribució de productes sanitaris i/o 
productes sanitaris ‘in vitro’, compleixi de manera adequada i completa amb tots els requisits 
que s’estableixen a l’article 27 del Reial decret 1591/2009 i/o als articles 13 i 14 del Reial 
decret 1662/2000. 
 
Conserveu aquest document com a document que acredita que la vostra empresa està 
inscrita en el Registre  d’empreses distribuïdores de productes sanitaris i/o productes sanitaris 
‘in vitro’ de Catalunya. 
 
Per a aclarir qualsevol aspecte relacionat amb aquest assumpte podeu trucar al telèfon 93 
556 61 62 o 93 556 61 34). Així mateix, podeu trobar informació sobre aquest tràmit al llow 
web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), seguint els 
passos següents: Temes - Salut - Productes sanitaris. 

 
El  cap del Servei de Control Farmacèutic 
i Productes Sanitaris 
 
 
 
 

APARATOS NORMALIZADOS, SA

Ctra. Del Mig, 99-101, 1-B

08907 L'HOSPITALET DE LLOBREG

Sr/a. Jaime Perelló Capel

Hem rebut la vostra comunicació de l'activitat de distribució de productes sanitaris i/o 
productes sanitaris per a diagnòstic 'in vitro'. 

Us comuniquem que la vostra empresa ha quedat inscrita en el registre de què disposa 
aquest Servei relatiu a les empreses distribuïdores de productes sanitaris i/o productes 
sanitaris per a diagnòstic 'in vitro' ubicades a Catalunya, com:

Núm. de registre: PS1041CAT

Denominació: APARATOS NORMALIZADOS, SA

Domicili social: Ctra. Del Mig, 99-101, 1-B

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Resp. tècnic Lamarca Zapaer, Xavier

Barcelona

Representant legal

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Tel. 93 227 29 00  Fax 93 227 29 90 
http://www.gencat.cat/salut
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