Govern
d'Andorra

Sol·licitud d'autorització i registre de les empreses subministradores,
empreses que transporten aigua destinada al consum humà mitjançant
cisternes o dipòsits mòbils i laboratoris que realitzen prestacions de serveis
d'anàlisi d'aigua destinada al consum humà
1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms del/de la titular administratiu/iva de l'empresa:

Representant legal (en el cas de les persones jurídiques o societats):

2. Dades de la subministradora
Nom de l'empresa:
Adreça:

Població:

Telèfon:

Fax:

A/e:

Nom i cognoms de la persona de contacte (responsable):

3. Activitat/s que se sol·licita/en
Empresa subministradora
Empresa que transporta aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes o dipòsits mòbils
Laboratoris que realitzen prestacions de serveis d'anàlisi d'aigua destinada al cosum humà

4. Tràmit que se sol·licita
Autorització i inscripció
Canvi de titular, inclosos els canvis del representant legal de les persones jurídiques
Trasllat de domicili social i/o comercial
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Canvi de denominació social i/o comercial
Canvi d'activitat (si escau, especifiqueu-ho):
Ampliació d'activitat/s

Baixa d'activitat/s

5. Declaració jurada
Nom i cognoms (en el cas de persones jurídiques, nom i cognoms del representant legal):

DECLARO SOTA JURAMENT/PROMESA:
Que totes les dades especificades són exactes.
Andorra la Vella,

d

Signatura i segell de l'empresa

de

Documentació que s'ha d'adjuntar
I. Empreses subministradores
a) En cas de sol·licitar l'autorització i la inscripció al registre:
• Descripció acurada de les activitats que es realitzen, on es detallin les diverses fases des de la captació fins a la distribució de l’aigua, especificant
les operacions realitzades en cada fase així com els mètodes, els equipaments i les matèries i additius emprats per transformar l’aigua en apta
per al consum humà.
• Indicació de les necessitats d’aigua i del cabal que es pretén captar.
• Estimació de la població abastada (permanent i estacional).
• Certificacions d'homologació dels materials emprats per a l’emmagatzematge, la conducció i en general de qualsevol altre material que entri
en contacte amb l’aigua que demostri que són aptes per aquests usos.
• Aixecament topogràfic de les xarxes d’abastament des dels punts de captació fins a la fi de la xarxa de distribució assenyalant almenys les
dades següents:
- Les denominacions de les captacions, la seva localització física amb indicació de les coordenades lambert III i el perímetre de protecció
immediat
- Tots els punts d’emmagatzematge i llur capacitat, amb indicació de la seva localització física i les corresponents coordenades Lambert III.
En el cas del primer punt d’emmagatzematge de la xarxa, cal a més, indicar el cabal d’entrada i sortida
- Les estacions de tractament de l’aigua amb una breu descripció del sistema de desinfecció emprat
- Les conduccions de tota la xarxa d’abastament, incloent tots els elements que la conformen (arquetes, vàlvules, filtres, etc.)
• Descripció dels sistemes de captació emprats.
• Descripció dels sistemes de tractament i control realitzats, si escau, amb indicació dels sistemes de control en continu de què es disposi i
dels paràmetres que s’hi mesuren. Situació dels punts de mostreig.
• Descripció dels plans d’emergència a fi de poder fer front als riscos més probables que pugin afectar la qualitat de l’aigua. Possibilitats
d’interconnexió i alimentació d’emergència.
• Pla de prevenció, control, protecció, manteniment, neteja i millora que es pensa aplicar a cada element constituent de la xarxa.
b) En cas de sol·licitar un dels tràmits següents:
Canvi de titular, inclosos els canvis del representant legal de les persones jurídiques
Trasllat de domicili social i/o comercial
Canvi de denominació social i/o comercial
Canvi d’activitat:
- ampliació d’activitat/s
- baixa d’activitat/s
• Adjunteu únicament la sol·licitud degudament omplerta.

II. Empreses que transporten aigua en cisternes o dipòsits mòbils
a) En el cas de sol·licitar l'autorització i la inscripció al registre
• Còpia de la fitxa tècnica de la cisterna amb una fotografia de la cisterna en la qual es vegi amb claredat la matrícula i un certificat del fabricant
conforme els materials que estan en contacte amb l'aigua són aptes per a ús alimentari.
• Protocol de neteja i desinfecció de la/de les cisterna/es, especificant materials, productes i procediments utilitzats.
b) En cas de sol·licitar un dels tràmits següents:
Canvi de titular, inclosos els canvis del representant legal de les persones jurídiques
Trasllat de domicili social i/o comercial
Canvi de denominació social i/o comercial
Canvi d’activitat:
- ampliació d’activitat/s
- baixa d’activitat/s
• Adjunteu únicament la sol·licitud degudament omplerta.

III. Laboratoris d'anàlisi
a) En cas de sol·licitar l'autorització i la inscripció al registre:
• Memòria amb el contingut següent:
- Plànols del local.
- Còpia del passaport i/o document d’identitat del/de la director/a tècnic/a del laboratori, per als no andorrans
- Còpia de la seva titulació professional i del decret conforme està autoritzat/ada per al seu exercici al Principat d'Andorra.
- Descripció de l’organització interna del laboratori, relació del personal tècnic amb indicació de la seva categoria professional adjuntant còpia
de la seva titulació, relació de l’instrumental i relació dels serveis analítics prestats amb indicació de les tècniques de laboratori aplicades.
- Sistema d’assegurament de la qualitat, si se'n disposa.
- Participació en programes d'assaig interlaboratoris, si se'n fan.
b) En cas de sol·licitar un dels tràmits següents:
Canvi de titular, inclosos els canvis del representant legal de les persones jurídiques
Trasllat de domicili social i/o comercial
Canvi de denominació social i/o comercial
Canvi d’activitat:
- ampliació d’activitat/s
- baixa d’activitat/s
• Adjunteu únicament la sol·licitud degudament omplerta.

Legislació aplicable
• Decret pel qual es regula l'exercici de professions liberals al Principat d'Andorra, de l'11 de juliol de 1977.
• Llei sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985.
• Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989.
• Llei del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
• Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000.
• Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, del 25 de juliol del 2007.
Nota important: d'acord amb el que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran en un fitxer informatitzat, la titularitat i responsabilitat del qual correspon al ministeri responsable de la salut, que prendrà les
mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, oposició i supressió sempre que la legislació vigent no disposi
el contrari, adreçant-se al ministeri responsable de la salut.

