
Núm. Registre / Núm. Registro

R.G.S.  :Registre General Sanitari / Registro General Sanitario 

Plaça Lesseps, 1      

08023 Barcelona

Tel. 93 238 45 45

Fax. 93 441 35 86  

Consum preferent / Consumo preferente

Nom o denominació comercial / Nombre o denominación comercial

Capacitat / CapacidadTipus d'envàs / Tipo de envase Lot / Lote

Correu electrònic / Correo electrónico

DNI o NIF

Producte / Producto Marca comercial / Marca comercial

Dades del producte alimentari / Datos del producto alimenticio

Domicili de l'establiment / Domicilio del establecimiento

Telèfons / Teléfonos

Dades de l'establiment / Datos del establecimiento

Dades del reclamant / Datos del reclamante

Denúncia en matèria de Seguretat Alimentària: PRODUCTE ALIMENTARI

Denuncia en materia de Seguridad Alimentaria: PRODUCTO ALIMENTICIO

Domicili / Domicilio

__ __ / D / _____________ / __ __

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Nom o denominació comercial / Nombre o denominación comercial

Data de compra / Fecha de compra Data de caducitat / Fecha de caducidad

Població / Población Codi postal / Código postal Província o pais / Província o país

Població / Población Codi postal / Código postal Província o pais / Província o país

Població / Población Codi postal / Código postal Província o pais / Província o país

Domicili de l'establiment / Domicilio del establecimiento

Dades de l'elaborador / Datos del elaborador

Direcció de Seguretat Alimentària
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Altres irregularitats observades / Otras irregularidades observadas

Aliment ja caducat

Presencia de cuerpos extraños  (cristal, plástico, arena, pelos...)

Sabor, olor, color anormal

Sabor, olor, color anormal

Envase roto

Presencia de insectos

Barcelona, a ____ d___________________________ de 2________

Alimento ya caducado

Envàs obert

Envase abierto

Envàs trencat

En cas d'aportar mostra aquesta només serà utilitzada per completar la informació que es descriu al present document. No 

serà analitzada atès que les mostres han de ser recollides conforme la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control 

alimentaris .

En caso de aportar muestra, ésta sólo será utilizada para completar la informació que se describe en el presente 

documento. No será analizada dado que las muestras han de ser recogidas conforme a la Ley 15/1983, de 14 de julio, de 

higiene y control alimentarios.

Signatura / Firma:

Presència de cossos estranys (vidre, plàstic, sorra, pels...)

Irregularitats observades / Irregularidades observadas:

Presència de fongs (floridura)

Presencia de hongos (enmohecido)

Presència d'insectes


