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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 13998
Decret 52/2012 de 6 de juliol, pel qual es regulen els establiments
i serveis biocides, així com els requisits per a la inscripció en el
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de les Illes
Balears
Mitjançant el Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, modificat pel
Reial decret 162/1991, de 8 de febrer, i pel Reial decret 443/1994, d’11 de març,
es va aprovar la reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, la comercialització i la utilització de plaguicides. L’article 4.5 estableix que, a efectes de
control oficial, les fàbriques de plaguicides, els locals en què s’emmagatzemin
o comercialitzin plaguicides i les instal·lacions destinades a realitzar tractaments
amb aquests, així com els aplicadors i les empreses de tractaments amb plaguicides, han d’estar inscrits en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis
Plaguicides, del qual ha hi ha d’haver una oficina a cada província.
L’Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del
Govern, de 24 de febrer de 1993, va dictar les normes per a la inscripció i el funcionament del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.
La regulació dels biocides en l’àmbit europeu es va iniciar amb la
Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 1998,
relativa a la comercialització de biocides, la qual es va transposar al nostre ordenament jurídic, amb caràcter de normativa bàsica, mitjançant el 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.
L’article 27 del Reial decret 1054/2002 estableix que els locals o les instal·lacions on es fabriquin o es formulin biocides, així com els que emmagatzemin o comercialitzin biocides autoritzats per a ús professional i les empreses de
serveis biocides que així es determinin reglamentàriament, s’han d’inscriure en
el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de cada comunitat autònoma. Aquest Registre el gestiona l’autoritat sanitària competent.
L’Ordre SCO/3269/2006, de 13 d’octubre, dictada de conformitat amb la
disposició final segona del Reial decret 1054/2002, estableix les bases per a la
inscripció i el funcionament del Registre Oficial d’Establiments i Serveis
Biocides, i deroga els articles 1, 2 i 3 de l’Ordre de 24 de febrer de 1993 en tot
el que s’oposi a l’Ordre SCO/3269/2006.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix, en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat, competències de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de salut i sanitat, d’acord amb el que estableix l’article 31.4
de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de l’Estatut d’autonomia.
En l’àmbit de les Illes Balears, amb l’exclusió dels plaguicides d’ús
ambiental i d’ús en la indústria alimentària del Registre Oficial d’Establiments
i Serveis Plaguicides prevista en l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria de 29 d’abril de 1997, la conselleria competent en matèria de
salut va considerar procedent la creació d’un registre en què s’havien d’inscriure els establiments i serveis que realitzassin activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització i tractament de plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la indústria alimentària en l’àmbit de les Illes Balears. Així, mitjançant l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum, es va regular el Registre
Oficial i el funcionament dels establiments i serveis plaguicides d’ús ambiental
i d’ús en la indústria alimentària (BOIB núm. 121, de 27 de setembre de 1997).
D’altra banda, la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, transposada al nostre ordenament jurídic mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, estableix les disposicions i els principis necessaris per garantir el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, realitzades en territori espanyol per prestadors establerts
a Espanya o en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, simplificant
els procediments i fomentant un nivell elevat de qualitat en els serveis.
L’entrada en vigor d’aquesta Llei ha obligat a adaptar tota la normativa
nacional i autonòmica vigent en matèria d’activitats de serveis al nou marc
legal. Així, la disposició final quarta del Reial decret 830/2010, de 25 de juny,
pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides, ha modificat l’Ordre SCO/3269/2006, de 13 d’octubre, i
l’ha adaptat a les exigències legals actuals, suprimint l’exigència de determinada documentació, atorgant caràcter indefinit a la inscripció registral i donant
validesa a una única inscripció registral per poder prestar l’activitat de servei de
biocides a tot el territori nacional.
Atès el que s’ha exposat, és necessària l’adaptació de la normativa autonòmica en matèria de registre d’establiments i serveis plaguicides d’ús ambien-
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tal i d’ús en la indústria alimentària a la legislació estatal vigent.
Per tot això, a proposta de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 6 de juliol de 2012,
DECRET
Article 1
Objecte
1. L’objecte d’aquest Decret és establir les condicions i els requisits per a
la inscripció, l’estructura i el funcionament del Registre Oficial d’Establiments
i Serveis Biocides de les Illes Balears.
2. El Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides (en endavant,
Registre) s’adscriu a la Direcció General de Salut Pública i Consum, la qual el
gestiona.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Estan sotmeses a l’obligació d’inscriure’s en el Registre, amb caràcter
previ a l’inici de l’activitat:
a) Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments que realitzin activitats de fabricació, envasament, emmagatzematge i comercialització a
les Illes Balears de qualsevol biocida dels grups que indica l’annex de l’Ordre
SCO/3269/2006, de 13 d’octubre, que estableix les bases per a la inscripció i el
funcionament del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides.
b) Les persones físiques o jurídiques que duguin a terme serveis d’aplicació amb biocides inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, quan aquests
serveis es prestin en qualsevol dels supòsits següents:
- Amb caràcter corporatiu.
- Com a serveis a tercers.
- En instal·lacions fixes de tractament.
2. Queden exclosos de l’obligació d’inscriure’s en el Registre:
a) Els establiments en què es comercialitzin exclusivament biocides inscrits en el Registre Oficial de Biocides per a ús del públic en general o per a la
higiene humana.
b) Els establiments en què es fabriquin, formulin, manipulin, emmagatzemin o comercialitzin desinfectants de material clínic, farmacèutic, d’ambient
clínic o quirúrgic, o plaguicides d’ús en higiene personal.
c) Els serveis biocides de caràcter corporatiu que actuïn exclusivament en
la prevenció i el control de la legionel·losi, en aplicació del que disposa l’article
13 del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higiènics i sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Article 3
Definicions
Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:
a) Emmagatzematge: l’activitat exclusiva de provisió de productes biocides en un local de titularitat pròpia, llogat o cedit.
b) Biocides: les substàncies actives i els preparats que contenen una o més
substàncies actives, presentats en la forma en què se subministren a la persona
usuària, destinats a destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir l’acció o exercir
un control d’un altre tipus sobre qualsevol altre organisme nociu per mitjans
químics o biològics, d’acord amb l’article 2 del 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.
c) Caràcter corporatiu: tractaments que realitza el personal propi pertanyent a entitats els espais, els locals, les instal·lacions o els transports de les quals
siguin d’ús públic.
d) Comercialització: el subministrament o la posada a disposició de tercers de productes biocides amb titularitat sobre aquests o sense, a títol onerós o
gratuït, inclosa la venda detallista, dins del territori nacional. La importació o
exportació de biocides en el territori duaner de la Unió Europea es considera
comercialització a tots els efectes.
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e) Envasament: el procediment pel qual una substància o un preparat s’envasa, es reetiqueta o s’empaqueta per al transport o la venda.
f) Establiments biocides: els locals o les instal·lacions on es fabriquen, es
formulen, s’envasen biocides, així com els que emmagatzemen o comercialitzen
biocides.
g) Fabricació: l’obtenció en instal·lacions industrials de substàncies actives o la formulació del producte biocida.
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documentació prevista en el punt a):
- Dades del responsable tècnic del servei biocida amb l’acreditació de la
capacitació exigida en el Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb
biocides.
Article 6
Procediment d’inscripció en el Registre i certificat d’inscripció

h) Instal·lacions fixes de tractament: els establiments amb càmeres de
fumigació, basses d’immersió o altres instal·lacions fixes destinades a la realització de tractaments biocides.

1. La sol·licitud d’inscripció en el Registre, juntament amb la documentació prevista en l’article anterior, s’ha de presentar a la Direcció General de Salut
Pública i Consum o en qualsevol dels registres que preveu l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

i) Responsable tècnic: la persona responsable bé de la fabricació, la formulació, l’etiquetatge i l’envasament de biocides, bé de la planificació, la realització i l’avaluació dels tractaments, així com de supervisar els possibles riscs
d’aquests tractaments i de definir les mesures necessàries per a la protecció personal, col·lectiva i del medi ambient. Així mateix, és responsable de definir les
condicions en què s’ha de realitzar l’aplicació de biocides.

2. Si la sol·licitud o la documentació presentada no compleixen els requisits que estableix l’article 5 d’aquest Decret, o si no es presenta tota la documentació, la Direcció General de Salut Pública i Consum ha de requerir la persona interessada que esmeni les deficiències o presenti la documentació que
manca en el termini de deu dies, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre.

j) Serveis biocides: les persones físiques o jurídiques que efectuen tractaments amb aplicació de biocides.

3. Una vegada presentada la documentació requerida, s’ha de fer la visita
d’inspecció a l’efecte de comprovar el compliment de la reglamentació vigent.

Article 4
Estructura del Registre i codi de registre
1. El Registre tipifica les activitats de manera diferenciada:
a) Fabricació.
b) Envasament.
c) Emmagatzematge.
d) Comercialització.
e) Serveis biocides corporatius o a tercers.
f) Instal·lacions fixes de tractaments.
2. La Direcció General de Salut Pública i Consum atorgarà el codi de
registre a cada entitat afectada per aquest Decret amb l’estructura XXXX-ZZZ:
a) XXXX: número consecutiu atorgat a cada entitat registrada.
b) ZZZ: sigles que identifiquen la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (IBA).
Article 5
Sol·licitud i documentació per a la inscripció en el Registre

4. Una vegada realitzades les actuacions previstes en els apartats anteriors,
i amb l’elaboració prèvia de la proposta de resolució, la Direcció General de
Salut Pública i Consum ha de dictar i notificar en un termini màxim de sis mesos
la resolució d’inscripció de l’empresa en el Registre i l’expedició del certificat
justificatiu de la inscripció o la denegació.
5. En el certificat d’inscripció, hi han de constar les dades següents:
a) Dades d’identificació del titular de l’activitat i de l’empresa.
b) Denominació comercial de l’establiment o servei, si és diferent del nom
del titular.
c) Adreça de l’establiment o domicili del servei, número de telèfon i fax.
d) Dades sobre l’activitat per registrar, d’acord amb l’article 4.1 d’aquest
Decret.
e) Classificació de perillositat dels productes biocides segons la legislació
vigent.
f) Grups i tipus de biocides segons l’annex 5 del Reial decret 1054/2002,
d’11 d’octubre, i, entre aquests, almenys, els que estableix l’annex de l’Ordre
SCO/3269/2006, de 13 d’octubre.
g) Codi de registre.
h) Data de la resolució d’inscripció.

1. La sol·licitud d’inscripció en el Registre s’ha d’adreçar al director general de Salut Pública i Consum, i s’ha d’ajustar al model oficial que figura en
l’annex 1 d’aquest Decret.

6. El certificat d’inscripció en el Registre reconeix les condicions tecnicosanitàries dels establiments i serveis biocides, sens perjudici dels altres requisits i autoritzacions que hi siguin d’aplicació.

2. Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar la documentació
següent:

7. El titular de l’activitat ha de mantenir la resolució i el certificat d’inscripció en el Registre a disposició de la inspecció sanitària corresponent, així
com la resta de documentació presentada amb la sol·licitud per a la inscripció de
l’activitat.

a) Documentació general:
- Memòria tècnica descriptiva de l’activitat que s’ha de realitzar a l’establiment i tipus de servei que es presta.
- Projecte tècnic de l’establiment o la instal·lació, signat per un tècnic
competent, que inclogui els plànols, la localització, les característiques constructives, els equips i la maquinària.
- Relació del personal de l’establiment o del servei amb indicació de les
seves funcions. En el cas dels aplicadors de biocides, s’ha d’acreditar la capacitació exigida d’acord amb la normativa vigent.
- Sol·licitud de diligència d’obertura del Llibre Oficial de Moviments de
biocides perillosos en el cas que s’utilitzin productes tòxics o molt tòxics, amb
les dades que consten en l’annex 6 d’aquest Decret.
- Relació de productes biocides fabricats, envasats, comercialitzats o utilitzats, fitxes de dades de seguretat (FDS) i una còpia de la resolució d’inscripció en el Registre Oficial de Biocides de la Direcció General de Salut Pública
del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
- Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.
b) En el cas d’establiments que realitzin activitats de fabricació o envasament, a més de la documentació prevista en el punt a):
- Model d’etiquetes dels productes biocides fabricats o envasats.
c) En el cas d’empreses de serveis d’aplicació amb biocides, a més de la

Article 7
Vigència, modificació i cancel·lació de la inscripció
1. La inscripció en el Registre té una durada indefinida, llevat que, per
motius de salut pública o a sol·licitud del titular, sigui procedent modificar-la o
cancel·lar-la.
2. El titular de la inscripció és responsable del manteniment de les condicions en què es dicta la resolució d’inscripció. Qualsevol modificació o canvi en
les condicions s’ha de comunicar a la Direcció General de Salut Pública i
Consum perquè se’n dicti la resolució pertinent.
3. En cas de cessament de l’activitat, el titular de la inscripció ho ha de
posar en coneixement de la Direcció General de Salut Pública i Consum, en el
termini màxim d’un mes, a l’efecte de modificar o cancel·lar la inscripció en el
Registre.
4. Així mateix, la inscripció en el Registre es pot cancel·lar, amb la tramitació prèvia del procediment corresponent, en els casos següents:
a) Quan ho sol·liciti el titular de la inscripció.
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b) Quan les activitats d’un servei incompleixin les condicions vigents en
matèria de biocides.
c) Quan s’hagin produït modificacions o canvis en les condicions de la
inscripció, o el cessament definitiu de l’activitat, i no s’hagin comunicat a la
Direcció General de Salut Pública i Consum.
d) En cas de qualsevol altra infracció dels requisits que estableix aquest
Decret.
Article 8
Accés a la informació del Registre
El Registre té caràcter públic i, una vegada que les empreses de biocides
s’hi hagin inscrit, la Direcció General de Salut Pública i Consum de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social les ha de publicar a la seva pàgina web. La Direcció General de Salut Pública i Consum pot facilitar qualsevol
dada que hi hagi al Registre per a un millor accés dels usuaris. En tot cas, s’ha
de garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal que quedin inscrites en el Registre, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Article 9
Empreses de serveis biocides inscrites en el registre d’altres comunitats autònomes
1. La inscripció d’una entitat de serveis en el registre oficial d’establiments i serveis biocides d’una altra comunitat autònoma és vàlida per realitzar
l’activitat en l’àmbit de les Illes Balears, sense necessitat d’inscriure’s en el
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears.
2. En tot cas, correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum
la vigilància i el control de l’activitat d’aquestes empreses que es realitzi en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El titular de l’activitat ha de mantenir la resolució d’inscripció en el
registre de la comunitat autònoma d’origen a disposició de la inspecció sanitària corresponent.
Article 10
Empreses de serveis biocides amb seu social fora del territori nacional i dins del territori de la Unió Europea
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Article 12
Codi de bones pràctiques
1. Les empreses de serveis d’aplicació amb biocides, cada vegada que realitzin un servei, han d’expedir i lliurar al client el certificat del servei corresponent:
a) Si el servei que presta l’empresa és de desinfecció, desinsectació i desratització, s’ha d’expedir el certificat segons el model que figura en l’annex 3
d’aquest Decret.
b) Si el servei que presta l’empresa és de control i prevenció de la legionel·losi, s’ha d’expedir segons el model que consta en l’annex 4.
c) Si es tracta d’una instal·lació fixa de tractament, s’ha d’expedir el
model de certificat de l’annex 5.
2. En l’àmbit de les seves actuacions i amb l’objecte de fer una gestió adequada del risc, les empreses de serveis han de seguir els principis que estableix
el Control Integrat de Plagues previst en la norma UNE 17210 sobre bones pràctiques en els plans de desinfecció, desinsectació i desratització. En el cas d’actuacions que s’hagin de fer amb biocides, juntament amb el certificat del tractament realitzat, s’ha de disposar d’una còpia de la notificació prèvia lliurada al
client amb les corresponents mesures preventives que s’han d’adoptar, la qual,
com a mínim, ha d’incloure la informació prevista en l’annex 2 d’aquest Decret.
3. En el cas de tractaments de control i prevenció de la legionel·losi, les
empreses de serveis, juntament amb el certificat, han de lliurar al client un protocol d’actuació en el qual s’ha d’incloure una descripció detallada del procediment de neteja o desinfecció duit a terme, que ha de ser específic per a cada instal·lació, amb indicació dels productes utilitzats, les dosis, el temps d’actuació i
els resultats del control del nivell de biocides.
Article 13
Residus
La gestió dels residus que es generin en l’aplicació de biocides s’ha de fer
de manera que s’eviti provocar riscs sanitaris o mediambientals i s’ha d’adaptar
a la normativa vigent.
Article 14
Infraccions i sancions

1. Les empreses de serveis biocides amb seu social fora del territori nacional i establertes legalment dins del territori de la Unió Europea poden realitzar
activitats de manipulació i serveis d’aplicació de biocides en l’àmbit de les Illes
Balears. Per això, quan es tracti de la primera activitat o el primer servei que es
realitzi en territori espanyol, prèviament han de notificar les seves actuacions i
es procedirà a la inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis
Biocides de les Illes Balears. En qualsevol cas, han d’acreditar que els treballadors disposen de la formació necessària per exercir aquesta activitat.

1. L’ incompliment dels requisits que estableix aquest Decret per a la inscripció en el Registre i dels requisits dels establiments i serveis biocides i dels
materials que hi estan relacionats es considera infracció administrativa, d’acord
amb els articles 32 a 37 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat; els
articles 55 a 61 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública; els
articles 54 a 63 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i els
articles 52 a 62 de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les
Illes Balears.

2. En tot cas, és d’aplicació a aquestes empreses el que estableixen els
apartats 2 i 3 de l’article 9 d’aquest Decret, i la resta de disposicions normatives
relatives a empreses de serveis biocides.

2. La competència per iniciar el procediment sancionador i per imposar
sancions correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum.
Disposició transitòria primera

Article 11
Requisits dels establiments i serveis biocides i dels materials que hi
estan relacionats
A més dels requisits que estableix el Reial decret 3349/1983, de 30 de
novembre, pel qual s’aprova la reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, la comercialització i la utilització de biocides, aquests establiments han de
complir els següents:
a) El magatzem ha de tenir en compte els requisits específics que, si escau,
disposin les fitxes de dades de seguretat (FDS) dels productes, així com la normativa referent a l’emmagatzematge de productes químics.
b) Tots els establiments on es fabriquin, s’envasin, s’emmagatzemin, es
manipulin o es comercialitzin biocides han de disposar d’un servei per al personal, dotat d’inodor, lavabo i dutxa amb aigua calenta i freda, per cada deu treballadors.
c) Les empreses i els serveis que manipulin biocides han de comptar amb
instal·lacions adequades per netejar les eines i la maquinària utilitzades en els
tractaments.
d) Els treballadors que manipulin biocides han d’utilitzar roba i mitjans de
protecció adequats al tipus de producte manejat.

Les empreses l’activitat de les quals està inclosa en l’àmbit d’aplicació
d’aquest Decret disposen d’un termini d’un any des que entri en vigor per adaptar-s’hi.
Disposició transitòria segona
Les empreses que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, estan inscrites en
el Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la
indústria alimentària queden inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i
Serveis Biocides de les Illes Balears.
Disposició derogatòria única
1. Queda derogada l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum per la
qual es regula el Registre Oficial i el funcionament dels establiments i serveis
plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la indústria alimentària de les Illes Balears.
2. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que estableix aquest Decret.
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Disposició final primera
S’autoritza la consellera de Salut, Família i Benestar Social per dictar
totes les disposicions que siguin necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 6 de juliol de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
La consellera de Salut, Família i Benestar Social
Carmen Castro Gandasegui

Annex 1
Sol·licitud d’inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis
Biocides de les Illes Balears

12-07-2012

maquinària.
( ) Relació del personal de l’establiment o del servei amb indicació de les seves funcions.
En el cas dels aplicadors de biocides, s’ha d’acreditar la capacitació exigida d’acord amb la
normativa vigent.
( ) Sol·licitud de diligència d’obertura del Llibre Oficial de Moviments de biocides perillosos en el cas que s’utilitzin productes tòxics o molt tòxics, segons el model que consta en
l’annex 6 d’aquest Decret.
( ) Relació de productes biocides fabricats, envasats, comercialitzats o utilitzats, fitxes de
dades de seguretat (FDS) i una còpia de la resolució d’inscripció en el Registre Oficial de
Biocides de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Política Social i
Igualtat.
( ) Document acreditatiu del pagament de la taxa.
En el cas d’empreses de serveis:

( ) Dades del responsable tècnic del servei de biocides amb l’acreditació de la capacitació
necessària d’acord amb la normativa vigent.
En el cas d’establiments que realitzin activitats de fabricació o envasament:

( ) Model d’etiquetes dels productes biocides fabricats o envasats.
Declar, sota la meva responsabilitat, que les dades que consten en aquesta sol·licitud i en la
documentació adjunta són certes, i que dispòs de tota la documentació que n’acredita la
veracitat. Així mateix, declar que l’activitat per realitzar compleix els requisits que estableix
la normativa específica d’aplicació.

Identificació
Dades de l’entitat sol·licitant
Nom i llinatges / Raó social: ............................................DNI/CIF: .................
Adreça:...................................................................... CP: ...............................
Localitat: ................................... Telèfon: .......................... Fax: ......................
Nom i llinatges del representant: ...................................... DNI: .......................
Títol de representació: ......................................................................................
Adreça de notificació: ............................ CP: ............. Localitat: .....................

A més, manifest que sé que l’incompliment del que disposa aquesta declaració pot donar
lloc a les responsabilitats previstes en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat; la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears; la Llei 16/2010, de 28 de desembre,
de salut pública de les Illes Balears, i la resta de la normativa sectorial aplicable.

Dades de l’establiment
Nom comercial de l’empresa: ............................................................................
Adreça: ........................................................................... CP: ...........................
Localitat: ....................................... Telèfon: ........................ Fax: ....................
Adreça electrònica: ..................................... Pàgina web: .................................

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

.....................,..................... de.......................de 20…
Signatura:

Annex 2
Model d’informe previ a la realització d’un servei biocida
Comunicació de la necessitat de tractament químic a les instal·lacions

Objecte de la sol·licitud
Data prevista del tractament:
( ) Nova inscripció
( ) Modificació:
( ) Canvi de local

( ) Cancel·lació
( ) Canvi de titular
( ) Altres

( ) Ampliació

Activitat
Tipus
( ) Fabricació
( ) Envasament

( ) Emmagatzematge
( ) Comercialització

( ) Serveis biocides:
( ) A tercers ( )

De caràcter corporatiu

o Instal·lació fixa de tractament

Grups i tipus de biocides utilitzats (RD 1054/2002)
Grup principal 1: Tipus producte: ( ) 2 (desinfectants) ( ) 4 (desinfectants superfícies
en contacte amb aliments)
Grup principal 2: Tipus producte: ( ) 8 (protectors fusta) ( ) 11 (conservació d’aigua
en sistemes de refrigeració)
Grup principal 3: Tipus producte: ( ) 14 (rodenticides)
( ) 19 (repel·lent/atraient)

( ) 18 (insecticides)

Altres: ( ) (especificau-lo)
Grau de perillositat dels plaguicides
( ) Molt tòxic
( )Tòxic
( ) Carcinogen, mutagènic, tòxic per a la reproducció
( ) Explosiu
( ) Extremadament inflamable
( ) Inflamable
( ) Corrosiu
( )Irritant
( ) Sensibilitzant
( ) Perillosos per al medi ambient

( )Nociu
( )Cat. 1 o 2
( )Cat. 3
( )Comburent
( ) Fàcilment inflamable

Documentació adjunta
Documentació general:
( ) Memòria tècnica descriptiva de l’activitat que s’ha de realitzar i tipus de servei que es
presta.
( ) Projecte tècnic de l’establiment o la instal·lació, signat per un tècnic competent, que
inclogui els plànols, la localització, les característiques constructives, els equips i la

Hora prevista d’inici: .................... Hora prevista d’acabament: ..................
Productes utilitzats:
– Àrea tractada:
– Tipus de biocida:
– Nom comercial:
– Percentatge de matèria activa:
– Número de registre:
– Mètodes d’aplicació:
– Percentatge de la dosi:
– Termini de seguretat:
Mesures de precaució:
– Abans del tractament:
– Després del tractament:
El client

El responsable tècnic

[Nom i signatura]

[Nom i signatura]

Annex 3
Model de certificat del servei DDD
Dades del client:
Nom:
Raó social:
Adreça:
CIF/NIF:
Activitat de l’establiment:
Dades de l’empresa de serveis:
Nom:
Raó social:
Adreça:
CIF/NIF:
Telèfon:
Núm. de ROESB:
Data de la realització del servei:
Tipus de servei:
Vigilància/Monitorització
Tractament amb biocides

BOIB
Desinsectació
Desratització
Desinfecció
Espècies:
Detectades:
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Activitat de l’establiment:

Ubicació:

Mesures per adoptar:
Elements estructurals i constructius
Millora de condicions higièniques i sanitàries/ambientals
Desenvolupament de bones pràctiques i hàbits saludables
Control directe sobre l’espècie nociva (físics, químics, biològics i fisicoquímics)

Dades de l’empresa de serveis:
Nom:
Raó social:
Adreça:
CIF/NIF:
Telèfon:
Núm. de ROESB:
Data de la realització del servei:
Tipus de servei:
Preventiu
Estructural:
No estructural:
Curatiu de la fusta
Espècies detectades:

Productes utilitzats:
Àrea tractada:
Tipus de biocida:
Nom comercial:
Percentatge de matèria activa:
Número de registre:
Mètodes d’aplicació:
Percentatge de la dosi:
Termini de seguretat:
El client

El responsable tècnic

[Nom i signatura]
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[Nom i signatura]

Productes utilitzats:
Tipus de biocida:
Nom comercial:
Percentatge de matèria activa:
Núm. de registre:
Tècnica d’aplicació:
Temps d’aplicació:
Termini de seguretat:

Hora d’inici i hora d’acabament:
El client

El responsable tècnic

[Nom i signatura]

[Nom i signatura]

El tècnic aplicador
[Nom i signatura]
Hora d’inici i hora d’acabament:
Telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia:
El tècnic aplicador

Annex 4
Model de certificat del control i la prevenció de la legionel·losi
Dades de l’empresa de serveis:
Nom:
Raó social:
Adreça:
CIF/NIF:
Telèfon/Fax:
Núm. de ROESB:
Dades del client:
Nom:
Raó social:
Adreça:
CIF/NIF:
Telèfon/Fax:
Instal·lació tractada:
Instal·lació notificada a l’autoritat competent: sí / no / no és procedent
Data de notificació:
Productes utilitzats:
Nom comercial:
Número de registre (en cas de biocides):
Altres productes (se’n presenta la fitxa de seguretat):
Protocol / dosi / temps d’actuació (s’adjunta el protocol d’actuació*):
Responsable tècnic:
Nom:
DNI:
Lloc i data del curs de formació:
Aplicador del tractament:
Nom:
DNI:
Lloc i data del curs de formació:
Data del tractament i signatura del responsable tècnic i de la instal·lació:
*Juntament amb el certificat, l’empresa de serveis ha de lliurar al client un protocol d’actuació en el qual s’ha d’incloure una descripció detallada del procediment de neteja o
desinfecció realitzat, que ha de ser específic per a cada instal·lació, amb la indicació dels
productes utilitzats, les dosis, el temps d’actuació i els resultats del control del nivell de
biocida.

Annex 5
Model de certificat de la instal·lació fixa de tractament
Dades del client:
Nom:
Raó social:
Adreça:
CIF/NIF:

[Nom i signatura]
Telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia:

Annex 6
Model del Llibre Oficial de Moviments (LOM)
El Llibre Oficial de Moviments (LOM) està compost per pàgines numerades, dividides
verticalment per columnes per cada una de les dades següents:
a) Data de compra o venda/cessió del producte.
b) Identificació del biocida: nom comercial, número d’inscripció en el Registre Oficial,
lot de fabricació i quantitat de producte.
c) Identificació del subministrador o receptor (nom comercial, adreça i DNI en el cas de
persones físiques, o denominació, domicili fiscal i codi d’identificació fiscal en el cas de
persones jurídiques).
d) Signatura del comprador/venedor.
El LOM pot estar informatitzat.

—o—
Num. 13999
Decret 53/2012 de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les
aigües de consum humà de les Illes Balears
L’aigua és un recurs natural escàs, indispensable per a la vida i per a la
majoria de les activitats econòmiques. Atesa la vital importància de l’aigua de
consum humà per a la salut pública, ha estat necessari establir-ne en l’àmbit de
tot l’Estat els criteris de qualitat que han de complir les aigües de consum humà
i les instal·lacions per subministrar-la -des de la captació fins a les aixetes dels
consumidors-, i també els criteris per controlar les aigües a fi de garantir-ne la
salubritat, la qualitat i la netedat amb l’objectiu de protegir la salut de les persones dels efectes adversos, derivats de qualsevol tipus de contaminació en les
aigües. Aquests criteris s’han d’aplicar a totes les aigües que s’utilitzen en la
indústria alimentària i a les que se subministren mitjançant xarxes de distribució públiques o privades, cisternes o dipòsits mòbils i pous propis.
L’article 36 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears,
estableix que l’Administració sanitària ha d’avaluar, seguir i intervenir en el
desenvolupament de les polítiques de salut ambiental i, concretament, en la promoció i millora dels sistemes de proveïment d’aigües.
La publicació de la Directiva 98/83/CE, de 3 de novembre de 1998, exigeix incorporar-la a l’ordenament intern redactant un text que reculli les noves
especificacions de caràcter científic i tècnic i que possibiliti un marc legal, d’a-

