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SANITAS MAYORES SL 
SANITAS MAYORES SL 

50.02070/CAT 

CR de Vic 5-7    
25005 LLEIDA 

21/03/2018   

   

Acta d’inspecció 
Data: Hora inici: Hora final: 
Identificació del lloc de l’actuació 
Nom i cognoms o raó social de l’entitat 
Nom establiment DNI/NIF/NIE 
Domicili establiment 
Municipi Codi Postal Telèfon 

 
Adreça de correu electrònic 
 ilerda.mnto@sanitas.es      

RSIPAC: RGSEAA: ROESB: - Altres: 

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l’ASPCAT en relació al nom i/o domicili de 
l’empresa/establiment i/o les seves activitats:   No   Sí (les diferències han de quedar recollides en l’acta) 

Autorització / Registre 

Motiu/s de l'actuació 
Codi Programa/VPA 1: Control i prevenció legionel·la. 

 
Activitat/s Inspeccionada/des 

B58937178 

Cognoms i nom: GARCÍA DEL MORAL JOSEP DNI/NIE: 40891301S 

X 

RESPONSABLE DE MANTENIMENT En qualitat de:

Signatura Inspector/a: Signatura Inspector/a: Signatura Inspector/a: Signatura del/de la compareixent: 

Inspector/s 
Cognoms i nom: 

 
LLURBA FRANCH,MARIA NÚRIA 
 

Persona davant la qual s’estén l’acta 

 

 

NLLURBA
Lápiz
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En aplicació de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el 
Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" 
d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut 
pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00. 
 
Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi 
correspongui serà notificada al subjecte passiu  per l'òrgan competent. 
 
 x  Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on 
voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS. 
 
Adreça de correu electrònic:  ilerda.mnto@sanitas.es     Telèfon mòbil:                
 
En cas de notificació per correu postal, aquesta s’efectuarà a l’adreça indicada a la capçalera de l’acta. Si es desitja rebre la 
notificació en una altra adreça, indicar quina:                                                   
 
En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de   2  pàgines  inclosos els annexos. 

Relat dels fets i recull d’observacions 
 Faig la visita d’inspecció per tal de verificar el compliment de la normativa vigent en matèria 

de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions d’aigua sanitària freda i calenta i 
comprovo que: 

- Les condicions sanitàries de les instal·lacions són adequades.  
- La darrera neteja i desinfecció d’ACS (tèrmica) i d’AFCH (química) es va fer el 1/03/2018.  
- Realitzen controls analítics periòdics del paràmetre legionel·la  per tal de verificar l’eficàcia 

dels programes ( 1ACS, 1 ACS acumulador, 2 AFCH en xarxa i en dipòsit) amb resultats de 
no detectada.  

- S’ha fet la revisió periòdica en data 6/04/2017 per Article 11 Diversificació amb un resultat 
conforme amb els requisits legals. 

- La Tª ACS en els serveis de dones de la primera planta ha estat de 52,2ºC  
- He fet les següents determinacions en els serveis de l’habitació 524: 

o CRL: 0,75ppm 
o Tª AFS: 12,3ºC 

- La Tª acumulador és de: 69ºC 
- Acrediten el programa de revisió i manteniment amb els corresponents registres actualitzats. 

 
 Normativa aplicable: 
- RD 865/2003 de 4 de juliol. 
- Decret 352/2004 de 27 de juliol 

 
 


