Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
JS/js

Identificació de l’expedient
Renovació de l’autorització sanitària d’una cuba propietat de l’empresa Esteve Germans, SL, del
carrer Marçà, 14, Polígon Industrial Agro-Reus, del municipi de Reus i amb CIF: B-43336429.
Fets

DEP. DE SALUT

En data 19.06.2019 (registre d’entrada número 0339E/1954/2019), el representant legal de
l’empresa Esteve Germans SL, va presentar en aquests Servei Regional la sol·licitud de renovació de
l’autorització sanitària de la cisterna mòbil número T1634R.
En data 11.07.2019, personal tècnic en protecció de la salut d’aquest Servei Regional va inspeccionar
la cisterna objecte de la sol·licitud i va fer constar a l’acta número TA1900659396 que disposen de
programa de manteniment, revisió, neteja i desinfecció de la cisterna i el procediment i els productes
emprats en la neteja i desinfecció d’acord amb la normativa vigent.

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 Territorials de Promoció de la Salut (actualment serveis
regionals de l’Agència de Protecció de la Salut. Així mateix, l’esmentat article fixa la durada de
l’autorització en un any.
L’article 11.3 del Reial decret 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 poder donar-se d’alta en
aquesta activitat.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
Concedir la renovació de l’autorització sanitària per al transport d’aigua de consum humà a la cuba
de l’empresa Germans Esteve SL amb el número de registre T1634R a condició que l’aigua que
s’utilitzi per omplir la cuba, sigui apta per al consum.
Aquesta autorització caduca, en data 19 de juliol de 2020.
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Identificació de l’expedient
Renovació de l’autorització sanitària d’una cuba propietat de l’empresa Esteve Germans, SL, del
carrer Marçà, 14, Polígon Industrial Agro-Reus, del municipi de Reus i amb CIF: B-43336429.
Fets

DEP. DE SALUT

En data 19.06.2019 (registre d’entrada número 0339E/1954/2019), el representant legal de
l’empresa Esteve Germans SL, va presentar en aquests Servei Regional la sol·licitud de renovació de
l’autorització sanitària de la cisterna mòbil número 9664DWX.
En data 11.07.2019, personal tècnic en protecció de la salut d’aquest Servei Regional va inspeccionar
la cisterna objecte de la sol·licitud i va fer constar a l’acta número TA1900659396 que disposen de
programa de manteniment, revisió, neteja i desinfecció de la cisterna i el procediment i els productes
emprats en la neteja i desinfecció d’acord amb la normativa vigent.

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 Territorials de Promoció de la Salut (actualment serveis
regionals de l’Agència de Protecció de la Salut. Així mateix, l’esmentat article fixa la durada de
l’autorització en un any.
L’article 11.3 del Reial decret 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 poder donar-se d’alta en
aquesta activitat.
RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
Concedir la renovació de l’autorització sanitària per al transport d’aigua de consum humà a la cuba
de l’empresa Germans Esteve SL amb el número de registre 9664DWX a condició que l’aigua que
s’utilitzi per omplir la cuba, sigui apta per al consum.
Aquesta autorització caduca, en data 19 de juliol de 2020.
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