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NORDVERT SL 
Ronda del Guinardó, 99 
08041 BARCELONA 

 
D’acord amb la comunicació presentada i havent tramitat l’expedient corresponent, ha quedat 
INSCRITA l’empresa de referència en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides 
(ROESP), amb les dades següents:  
 
 
De conformidad con la comunicación presentada y tramitado el expediente correspondiente, ha 
quedado INSCRITA la empresa de referencia en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Plaguicidas (ROESP), con los datos siguientes: 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA/IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
  
Raó social/razón social   NIF 
NORDVERT SL       B43540285 
    
Nom comercial/nombre comercial  
NORDVERT  
 
Domicili social/domicilio social 
Ronda del Guinardó, 99 
08041 BARCELONA 
 
Domicili activitat/domicilio de la actividad 
Ronda del Guinardó, 99  
08041 BARCELONA 
 
   Núm. ROESP: 0626CAT-SB 
 
Data Inscripció/fecha inscripción: 04/12/2020 
 
 
TIPUS D’ACTIVITAT/TIPO DE ACTIVIDAD 
 Serveis biocides a tercers  
 Servicios biocidas a terceros 
 
ÀMBIT D’ACTIVITAT/ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD  
 Ambiental i indústria alimentària 
 Ambiental e industria alimentaria 
 
GRUPS I TIPUS DE BIOCIDES/GRUPOS Y TIPOS DE BIOCIDAS 
 Tipus 2 (desinfectants d'ús ambiental, claus 20, 40, 90 i 100 del ROP o tipus 2 del ROB)/ Tipo 2 

(desinfectantes de uso ambiental, claves 20, 40, 90 y 100 del ROP o tipo 2  del ROB) 
 Tipus 4 (desinfectants d'ús a la indústria alimentària, clau 20, 40 o 90 i sigles HA del ROP o Tipus 

4 del ROB)/ Tipo 4 (desinfectantes de uso en la industria alimentaria, claves 20, 40 o 90 y siglas 
HA del ROP o tipo 4 del ROB) 

 
CLASSIFICACIÓ DE PERILLOSITAT DELS PRODUCTES BIOCIDES (Reglament CLP 
1272/2008 ) 
CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS (Reglamento CLP 1272/2008) 
 Corrosius per als metalls (cat.1); Corrosió o irritació cutània (cat.1); Lesions oculars greus o 

irritació ocular  (cat.1); Sensibilització cutània (cat.1) 
Corrosivos para los metales (cat.1); Corrosión o irritación cutánea (cat.1); Lesiones oculares 
graves o irritación ocular (cat.1); Sensibilización cutánea (cat.1) 
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La inscripció té validesa indefinida i és responsabilitat de l’empresa comunicar les modificacions 
que es produeixin en les dades que consten en aquest document, així com el cessament definitiu 
de l’activitat.  
 
Aquest registre no exclou la plena responsabilitat de l’empresa respecte el compliment de la 
legislació aplicable, ni substitueix qualsevol altre que pugui ser necessari per a l’exercici de 
l’activitat.  
 
Si rebeu aquest document en format de còpia autèntica, amb el Codi Segur de Verificació (CSV), té 
el mateix valor d’evidència que el document electrònic a partir del qual ha estat produïda. En cas 
que l’hagueu de presentar a alguna administració o organisme que vulgui comprovar la seva 
validesa pot consultar el Servei de Verificació de documents (https://web.gencat.cat/ca/seu-
electronica/serveis-de-la-seu/verificacio-de-documents/) introduint el codi CSV que apareix al peu 
del document. 
 
 
La inscripción tiene validez indefinida y es responsabilidad de la empresa comunicar las 
modificaciones que se produzcan en los datos que constan en este documento, así como el cese 
definitivo de la actividad. 
 
Este registro no excluye la plena responsabilidad de la empresa respecto al cumplimiento de la 
legislación aplicable, ni sustituye cualquier otro que pueda ser necesario para el ejercicio de la 
actividad. 
 
Si se recibe este documento en formato de copia auténtica con Código Seguro de Verificación 
(CSV), tiene el mismo valor que el documento electrónico a partir del cual ha sido producida. En el 
caso que deba presentarse en alguna administración u organismo que desee comprobar su validez, 
podrá consultar el Servicio de Verificación de documentos  (https://web.gencat.cat/es/seu-
electronica/serveis-de-la-seu/verificacio-de-documents/index.html), introduciendo el código CSV 
que aparece al pie de documento. 
 
 
La cap del Servei de Registres i Censos 
Alba Pascual i Cardona 
Exp: 1591 
 
 
Normativa aplicable 
 
 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010). 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 

núm. 236 de 02/10/2015) 
 Reial decret 830/2010, de 25 de juny pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a 

realitzar tractaments amb biocides (BOE núm. 170, de 14 de juliol de 2010). 
 Reial decret 1054/2002, d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, 

l'autorització i la comercialització de biocides, modificat pel Reial decret 1114/2006, de 29 de setembre, pel 
qual es modifica el RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i 
a l’ús d’algunes substàncies i preparats perillosos (BOE núm. 247, de 15 d’octubre de 2002). 

 Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Reglamentació Tecnicosanitària per a la 
fabricació, comercialització i utilització de plaguicides , i posteriors modificacions: RD 162/1991 i RD 
443/1994 (BOE núm. 20, de 24 de gener de 1984). 

 Ordre SCO/3269/2006, de 13 d’octubre, per la qual s'estableixen les bases per a la inscripció i el 
funcionament del Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (BOE núm. 255, de 25 d’octubre de 
2006). 

 Decret 149/1997, de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, pel qual 
es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (DOGC núm. 2418, de 26 de setembre de 
1997). 

 Ordre de 12 de març de 1997 per la qual es desenvolupa el procediment per a l'homologació dels cursos de 
capacitació per a aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i en la indústria alimentària i l'expedició dels 
carnets corresponents ( DOGC núm. 2364, de 4 d’abril de 1997). 

 Ordre de 24 de febrer de 1993 per la qual s'estableix la normativa reguladora del Llibre Oficial de Moviment 
de Plaguicides Perillosos (BOE núm. 54, de 4 de març de 1993). 

 


