IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient d’autorització sanitària d’una cisterna mòbil, per al transport d’aigua de consum
públic identificada amb el núm. CS17007 a nom de Serveis de Neteges Tècniques Olot-Net, SL,
amb domicili industrial a Sant Joan les Fonts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

FETS
1

L’empresa Serveis de Neteges Tècniques Olot-Net, SL, amb NIF B17667932, en data
18/06/2018, va sol·licitar l’autorització sanitària de la cisterna mòbil esmentada, així com la
documentació.

2.

En data 11/06/2019 els serveis d’inspecció de la Secretaria de Salut Pública varen
inspeccionar la cisterna objecte de la sol·licitud i va fer constar a l’acta d’inspecció núm.
GI1900653145 que les condicions higiènicosanitàries s’adapten a la normativa vigent.

3.

En data 16/08/2019 s’ha emès un informe tècnic favorable a l’atorgament de l’autorització
sanitària sol·licitada.

FONAMENTS DE DRET
L’article 4.2 de l’Ordre de 15 de desembre de 1983, del Departament de Salut, per la qual es regula la
distribució d’aigües potables de consum públic mitjançant contenidors, cubes i cisternes mòbils,
estableix que les cubes que es vulguin destinar al transport d’aigua de consum públic han d’estar
autoritzades expressament pels Serveis Regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així
mateix, l’esmentat article fixa la durada de l’autorització en un any.
L’article 11.3 del RD 140/2003, de 7 de febrer, especifica que el gestor de la cisterna o dipòsit mòbil ha
de sol·licitar l’autorització administrativa corresponent per donar-se d’alta en aquesta activitat.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
Concedir autorització sanitària per al transport d’aigua apta per al consum humà a la cisterna mòbil
esmentada, la qual consta en el Registre dels Serveis Regionals amb el núm.: CS 17007.
L’empresa gestora de la cisterna ha d’estar inscrita al RSIPAC i per cada cisterna ha de tenir l’informe
sanitari vinculant de l’autoritat sanitària.
Aquesta autorització sanitària caduca el 16/08/2020.

La subdirectora regional a Girona

Lluïsa Mas Mayor
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