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Localitat.
Codi postal.
Província.
Telèfon de contacte.
Adreça de correu electrònic.
Activitat econòmica.
Domicili centre de treball (només si és diferent del
domicili social).
Dades del treballador:
NIF/NIE.
Nom.
Primer cognom.
Segon cognom.
Núm. afiliació Seguretat Social.
Tipus de contracte.
Grup de cotització.
Professió.
Categoria.
Núm. d’ERE, si s’escau.
Dades d’activitat:
Coeficient d’activitat per aplicar als dies de feina efectiva per al càlcul del POC (per a treballadors de sistemes
especials de cotització).
Dades dels períodes d’activitat:
Data inici i data final.
Identificació, si s’escau, de situacions: vacances i
descansos; IT, maternitat; baixa per fi de campanya;
excedència.

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
18558

ORDRE SCO/3269/2006, de 13 d’octubre, per la
qual s’estableixen les bases per a la inscripció i el
funcionament del Registre oficial d’establiments
i serveis biocides. («BOE» 256, de 26-10-2006.)

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, disposa a l’article 25.1 que l’exigència d’autoritzacions sanitàries, així com l’obligació de sotmetre a registre per
raons sanitàries les empreses o els productes, s’han d’establir per reglament.
La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat
del Sistema Nacional de Salut, estableix a l’article 66,
referent a la cooperació en salut pública entre l’Estat i les
comunitats autònomes, que s’ha de facilitar la promulgació de legislació sanitària i l’aplicació de les directives i
reglaments de la Unió Europea que afectin la salut
pública.
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, disposa a l’article 27 que
els locals o les instal·lacions on es fabriquin i/o es formulin biocides, així com els que emmagatzemin i/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, que gestiona l’autoritat sanitària competent.
El Ministeri de Sanitat i Consum, a través de la seva
Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral,
dependent de la Direcció General de Salut Pública, té atribuïdes les competències sobre el registre, l’autorització i
l’avaluació del risc per a la salut humana dels biocides, en
virtut del Reial decret 1555/2004, de 25 de juny, pel qual es
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desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de
Sanitat i Consum.
La finalitat d’aquesta Ordre és establir les condicions i
els requisits mínims per a la inscripció, l’estructura i el
funcionament del Registre oficial d’establiments i serveis
biocides que s’ha d’instaurar en cada comunitat autònoma, per tal de facilitar el control oficial d’aquestes activitats, sense obstaculitzar la lliure circulació d’aquestes
empreses i serveis en tot el territori nacional.
Així mateix, l’elaboració d’aquesta disposició fa
necessari adequar l’Ordre de 24 de febrer de 1993, per la
qual es normalitzen la inscripció i el funcionament del
Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides, a la
nova legislació de productes biocides.
En la seva tramitació han estat escoltats els sectors
afectats, consultades les comunitats autònomes, i sotmès
al Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut, en la sessió del dia 14 de desembre de 2005.
Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que
estableix la disposició final segona del Reial decret
1054/2002, d’11 d’octubre.
En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del Ministeri
d’Administracions Públiques, disposo:
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Ordre té per objecte establir les condicions i els requisits bàsics per a la inscripció, l’estructura i
el funcionament dels registres oficials d’establiments i
serveis biocides de les comunitats autònomes, i que permetin la seva harmonització, en desplegament del que
disposa l’article 27 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.
2. És aplicable als establiments i serveis biocides
definits a l’article 2 i que treballin, com a mínim, amb
algun dels tipus de biocides que figuren a l’annex.
3. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Ordre:
a) Els establiments en què es comercialitzin exclusivament biocides que figurin 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, es formulin,
es manipulin, s’emmagatzemin o es comercialitzin desinfectants de material clínic, farmacèutic o d’ambient quirúrgic.
c) Els serveis biocides de caràcter corporatiu que
actuïn exclusivament en prevenció i control de legionellosi, en aplicació del que disposa l’article 13 del Reial
decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els
criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de
la legionel·losi.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquesta Ordre s’entén per:
a) Emmagatzematge: activitat exclusiva de provisió
de productes biocides en un local de titularitat pròpia,
llogat o cedit.
b) Biocides: les substàncies actives i preparats que
continguin una o més substàncies actives, presentats en
la forma en què són subministrats a l’usuari, destinats a
destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir l’acció o exercir un control d’un altre tipus sobre qualsevol organisme
nociu per mitjans químics o biològics, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre.
c) Caràcter corporatiu: tractaments que realitza personal propi pertanyent a entitats els espais, locals, installacions o transports de les quals siguin d’ús públic.
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d) Comercialització: el subministrament o posada a
disposició de tercers de productes biocides amb titularitat
sobre aquests productes o sense, a títol onerós o gratuït,
inclosa la venda detallista, dins el territori nacional.
La importació o exportació de biocides al territori duaner de la Unió Europea es considera a tots els efectes
comercialització.
e) Envasament: procediment pel qual una substància o preparat s’envasa, es reetiqueta o s’empaqueta per
transportar-lo i vendre’l.
f) Establiments biocides: els locals o instal·lacions
on es fabriquin i/o formulin i/o envasin biocides, així com
aquells en què s’emmagatzemin i/o es comercialitzin biocides.
g) Fabricació: obtenció en instal·lacions industrials
de substàncies actives i/o formulació del producte biocida.
h) Instal·lacions fixes de tractament: s’entenen així
els establiments amb cambres de fumigació, basses d’immersió i altres instal·lacions fixes destinades a la realització de tractaments biocides.
i) Responsable tècnic: persona responsable bé de la
fabricació, formulació, etiquetatge i envasament de biocides, o bé de la planificació, realització i avaluació dels
tractaments, així com de supervisar-ne els possibles riscos i definir les mesures necessàries que s’han d’adoptar
de protecció personal i del medi. Així mateix, és responsable de definir les condicions en les quals s’ha de realitzar l’aplicació.
j) Serveis biocides: les persones físiques o jurídiques
que efectuïn tractaments amb aplicació de biocides.
Article 3.

Inscripció en el Registre.

1. Els establiments biocides i serveis biocides inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre s’han d’inscriure en el Registre oficial d’establiments i serveis biocides de la comunitat autònoma corresponent, amb caràcter
previ a l’inici de la seva activitat.
2. Estan sotmesos a l’obligació d’inscripció en el
Registre:
a) Les persones físiques o jurídiques, titulars dels
establiments damunt esmentats, que realitzin una o
diverses de les activitats següents:
1a Fabricació de biocides.
2a Envasament de biocides.
3a Emmagatzematge de biocides.
4a Comercialització de biocides.
b) Les persones físiques o jurídiques que realitzin
serveis d’aplicació amb biocides inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Ordre, quan aquests serveis es prestin en qualsevol dels casos següents:
1r Amb caràcter corporatiu.
2n De serveis a tercers.
3r En instal·lacions fixes de tractament.
Article 4.

Estructura del Registre.

El Registre tipifica les activitats de forma diferenciada
entre les següents:
a) Fabricació.
b) Envasament.
c) Emmagatzematge.
d) Comercialització.
e) Serveis biocides corporatius o a tercers.
f) Instal·lacions fixes de tractaments.
No obstant això, cada comunitat autònoma pot establir subdivisions dels tipus d’activitat esmentats, per tal
de millorar el funcionament del Registre.
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Article 5. Requisits per a la inscripció en el Registre.
1. La inscripció en el Registre de les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de les activitats
esmentades a l’article 4 s’ha de fer a la comunitat autònoma en l’àmbit territorial de la qual estigui ubicada l’activitat corresponent, tant si és seu social, delegació o
instal·lació.
2. Per a això, han d’emplenar el formulari oficial que
estableixi a aquest efecte l’autoritat sanitària competent
en la seva gestió, en el qual han de constar com a mínim
les dades següents:
a) Dades d’identificació del titular de l’activitat i de
l’empresa.
b) Dades sobre les activitats que s’han de registrar,
d’acord amb l’article 4.
c) Classificació de perillositat dels productes biocides segons la legislació vigent.
d) Grups i tipus de biocides segons l’annex V del
Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, d’entre aquests,
almenys, els establerts a l’annex d’aquesta Ordre.
3. Juntament amb el formulari s’ha d’aportar,
almenys, la informació següent:
a) Memòria tècnica descriptiva de l’activitat que es
realitza.
b) Plànol de les instal·lacions en el cas de fabricació,
envasament, emmagatzematge i instal·lacions fixes per al
tractament de biocides.
c) Acreditació del fet que el personal manipulador de
biocides té la capacitació necessària d’acord amb la normativa vigent sobre això.
d) Dades del responsable tècnic de l’activitat amb
currículum professional i la capacitació necessària d’acord
amb la normativa vigent sobre això.
e) Autorització municipal per a l’activitat que es desenvolupa.
f) Sol·licitud de la diligència d’obertura de Llibre oficial de moviments de biocides, si s’escau.
g) Còpia compulsada de la resolució d’inscripció en
el Registre oficial d’establiments i serveis biocides d’altres comunitats autònomes, si s’escau.
h) Acreditació del compliment de la normativa ambiental específica aplicable, si s’escau, a l’activitat o servei
objecte de la inscripció.
Article 6. Caràcter del Registre i accés a la informació
continguda.
El Registre oficial d’establiments i serveis biocides té
caràcter públic i l’autoritat sanitària competent pot facilitar totes les dades que hi constin per al millor accés dels
usuaris a aquest servei, sense perjudici de les normes de
confidencialitat que puguin ser-hi aplicables.
Amb aquesta finalitat el Ministeri de Sanitat i Consum
ha de disposar les mesures que siguin necessàries per
facilitar la divulgació de la informació sobre establiments
i serveis biocides registrats en cada comunitat autònoma.
Article 7.

Codi de registre.

El codi de registre és atorgat per cada comunitat autònoma a cada entitat afectada per aquesta Ordre, i la seva
estructura és, com a mínim, del tipus XXXX-ZZZ, en què:
a) XXXX: és el número consecutiu atorgat a cada
entitat registrada.
b) ZZZ: són les sigles identificadores de la comunitat
autònoma corresponent.
A més, cada comunitat autònoma pot afegir al final
del codi fins a un màxim de 3 dígits (–YYY), per tal de faci-
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litar la identificació territorial, de l’activitat, tipus de producte o altres.
Article 8.

Resolució d’inscripció en el Registre.

1. Als efectes de millorar la vigilància i el control oficials, la resolució d’inscripció en els registres oficials d’establiments i serveis biocides expedida per les comunitats
autònomes ha d’incloure, com a mínim, les dades corresponents a la informació continguda a l’article 5.2, lletres
a), b), c) i d), el codi de registre tal com figura a l’article 7,
la data de la resolució i el termini de validesa de la resolució.
2. El titular de l’activitat ha de mantenir la resolució
d’inscripció en el Registre a disposició de la inspecció
sanitària corresponent, així com la resta de la documentació presentada per inscriure l’activitat.
Article 9. Renovació, modificació i cancel·lació de la inscripció.
1. La inscripció en el Registre té un període de validesa màxima de deu anys. Abans de la finalització
d’aquest període, el titular de la inscripció en pot sollicitar la renovació davant la comunitat autònoma corresponent.
2. El titular de la inscripció és responsable del manteniment de les condicions en les quals es dicti la resolució d’inscripció. Qualsevol modificació o canvi en les
condicions s’ha de comunicar a l’autoritat competent de
la comunitat autònoma corresponent.
3. En cas de cessament de l’activitat, el titular de la
inscripció ho ha de posar en coneixement de l’autoritat
competent, en el termini màxim d’un mes, als efectes de
la cancel·lació de la corresponent inscripció en el Registre.
Així mateix, es pot cancel·lar la inscripció:
a) Quan ho sol·liciti el titular.
b) Quan, transcorregut el període de validesa de la
inscripció en el Registre, el titular no n’hagi sol·licitat la
renovació.
c) Quan, en virtut de revisions d’ofici o per qualsevol
altre mitjà, l’autoritat competent comprovi que s’ha produït un incompliment de la normativa aplicable, sense
perjudici de la sanció que sigui procedent segons el que
preveu l’article 30 del Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre.
Article 10. Coordinació entre comunitats autònomes.
1. La inscripció d’una entitat de serveis en el Registre
d’una comunitat autònoma és vàlida per treballar en qualsevol altra comunitat autònoma, sempre que:
a) Els responsables de les entitats que prestin serveis d’aplicació de biocides a tercers en altres comunitats
autònomes diferents de la d’inscripció comuniquin prèviament a l’autoritat sanitària competent la seva intenció de
desenvolupar la seva activitat a la comunitat autònoma
esmentada.
b) Compleixin els requisits addicionals que, si s’escau, estableixi la normativa autonòmica aplicable.
2. La Xarxa Nacional de Vigilància, Control i Inspecció de Productes Químics, mitjançant el Sistema d’Intercanvi Ràpid d’Informació, serveix d’eina per coordinar les
activitats realitzades a les comunitats autònomes que, pel
seu risc per a la salut, requereixin una comunicació ràpida
i d’abast suficient.
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Disposició addicional primera. Actualització.
1. El Ministeri de Sanitat i Consum ha d’actualitzar la
relació de biocides de l’annex d’aquesta Ordre, a mesura
que aquests tipus de productes siguin inclosos en el
Registre oficial de biocides, segons el que disposa el Reial
decret 1054/2002, d’11 d’octubre.
2. Les activitats corresponents definides a l’article 4
s’han d’inscriure de manera gradual en els diferents
registres oficials d’establiments i serveis biocides autonòmics, a mesura que s’actualitzi l’annex.
Disposició addicional segona. Remissió dels expedients
dels establiments i serveis biocides actualment inscrits en els diferents registres oficials dels establiments i serveis plaguicides.
Els expedients dels establiments i serveis plaguicides
inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 1054/2002,
d’11 d’octubre, inscrits en el Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides en virtut de l’Ordre de 24 de
febrer de 1993, per la qual es normalitza la inscripció i el
funcionament del Registre d’establiments i serveis plaguicides, s’han de transferir al nou Registre oficial d’establiments i serveis biocides en el termini que determini l’autoritat sanitària competent en cada comunitat autònoma.
Disposició addicional tercera. Empreses de serveis biocides amb seu social fora del territori nacional i dins
del territori de la Unió Europea.
Les empreses de serveis biocides a tercers que tinguin
la seu social fora del territori nacional i dins del territori de
la Unió Europea s’han d’atenir al procediment descrit a
l’article 10 i els és aplicable la resta de les disposicions
normatives relatives a empreses de serveis biocides quan
prestin al nostre país serveis d’aplicació de biocides.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
1. Queden derogats els articles 1r, 2n i 3r de l’Ordre
de 24 de febrer de 1993, per la qual es normalitzen la inscripció i el funcionament del Registre d’establiments i
serveis plaguicides, en tot el que s’oposi al que estableix
aquesta Ordre per als establiments i serveis plaguicides
no agrícoles (biocides).
2. Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix
aquesta Ordre.
Disposició final única. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 13 d’octubre de 2006.–La ministra de Sanitat i
Consum, Elena Salgado Méndez.
ANNEX
Grups i tipus de biocides que obliguen a la inscripció
dels establiments i serveis biocides en el Registre oficial
d’establiments i serveis biocides (ROESB).
Grups i tipus de biocides:
Grup principal 1:
a) Tipus de producte 2. Desinfectants: productes utilitzats per a la desinfecció de l’aire, superfícies, materials,
equips i mobles que no s’utilitzin en contacte directe amb
aliments o pinsos, en zones de l’esfera privada, pública o
industrial.
Aquests productes es corresponen amb els inscrits
actualment en el Registre oficial de plaguicides de la

Suplement núm. 23

Dimecres 1 novembre 2006

Direcció General de Salut Pública amb les claus 00, 20, 40
i 100.
b) Tipus de producte 4. Desinfectants per a les superfícies que estan en contacte amb aliments: equips, recipients, estris per a consum, superfícies o canonades relacionades amb la producció, transport, emmagatzematge
o consum d’aliments i begudes, exclosa l’aigua per al
consum humà.
Aquests productes es corresponen amb els inscrits
actualment en el Registre oficial de plaguicides de la
Direcció General de Salut Pública amb les claus 00, 20 o
40 i les sigles HA.
Grup principal 2:
a) Tipus de producte 8. Protectors de la fusta: productes utilitzats per a la protecció de la fusta o derivats de
la fusta, des de la fase de la serradora.
Aquests productes es corresponen amb els inscrits
actualment en el Registre oficial de plaguicides de la
Direcció General de Salut Pública amb les claus 00 i 80.
b) Tipus de producte 11. Productes utilitzats per a la
conservació de l’aigua en sistemes de refrigeració mitjançant el control d’organismes nocius.
Aquests productes es corresponen amb els inscrits
actualment en el Registre oficial de plaguicides de la
Direcció General de Salut Pública amb les claus 00 i 100,
exclusivament per a ús en torres de refrigeració, condensadors per evaporació i refredadors adiabàtics que polvoritzin aigua.
Grup principal 3:
a) Tipus de producte 14. Rodenticides.–Aquests productes es corresponen amb els inscrits actualment en el
Registre oficial de plaguicides de la Direcció General de
Salut Pública amb les claus 00 i 10.
b) Tipus de producte 18. Insecticides: productes utilitzats per al control dels artròpodes (insectes, aràcnids i
altres).–Aquests productes es corresponen amb els inscrits actualment en el Registre oficial de plaguicides de la
Direcció General de Salut Pública amb les claus 00 i 30.
c) Tipus de producte 19. Repel·lent/atraient: productes utilitzats per al control dels organismes nocius mitjançant repulsió o atracció, exclosos els emprats en higiene
veterinària o humana.–Aquests productes es corresponen
amb els inscrits actualment en el Registre oficial de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública amb les
claus 00 i 50.
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ORDRE SCO/3270/2006, de 13 d’octubre, per
la qual es desplega el Reial decret 2210/1995,
de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa
Nacional de Vigilància Epidemiològica, en relació amb les salmonel·losis de transmissió alimentària. («BOE» 255, de 25-10-2006.)

El desenvolupament social i econòmic del nostre país
fa que la producció industrial dels productes alimentaris,
la seva extensa comercialització i el seu elevat consum
siguin elements cada vegada més presents i generalitzats
a la nostra societat.
Aquest fenomen està provocant canvis en el patró
epidemiològic amb l’aparició de brots d’àmbit supracomunitari, de gravetat variable, magnituds significatives i
àmplia transcendència social, que estan provocant situacions d’alarma entre la població. Com a conseqüència
d’això, és necessari introduir elements que millorin la
capacitat de detecció i resposta de la Xarxa Nacional de
Vigilància Epidemiològica, en particular respecte als brots
de gastroenteritis produïts per malalties relacionades
amb la producció i el consum d’aliments.
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S’ha de destacar, en aquest sentit, que la salmonellosi és una de les causes principals de gastroenteritis
bacteriana a Espanya. De totes les notificacions efectuades al sistema de brots de la Xarxa Nacional de Vigilància
Epidemiològica els últims anys, les degudes a salmonel·la
han suposat el 80 per cent dels brots amb agent causal
conegut.
L’experiència acumulada demostra que la urgència en
la declaració d’aquests brots permet un ràpid i millor
posicionament per al seu abordatge. En l’àmbit internacional, i especialment en l’àmbit europeu, les xarxes de
vigilància epidemiològica preveuen procediments operatius que permeten millorar la detecció i resposta ràpida
davant els riscos de la salut i la comparabilitat i l’intercanvi de les dades, i per això la nostra Xarxa de Vigilància
s’ha d’adaptar al que disposa aquest context.
Els deu anys de vigència del Reial decret 2210/1995, de
28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa Nacional de
Vigilància Epidemiològica, i els canvis legislatius produïts
per la Unió Europea, recolzen aquesta consideració. D’entre aquests canvis legislatius es pot destacar la Decisió
núm. 2119/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
24 de setembre de 1998, per la qual es crea la Xarxa de
Vigilància Epidemiològica i de control de les malalties
transmissibles a la Comunitat, la Decisió núm. 2000/57/CE
de la Comissió, de 22 de desembre, de 1999, relativa al
sistema d’alerta precoç i resposta per a la vigilància i control de les malalties transmissibles, i la Decisió núm.
2003/542/CE de la Comissió, de 17 de juliol de 2003, per la
qual es modifica la Decisió núm. 2000/96/CE relativa a
l’operativa de les xarxes de vigilància específiques, en
què s’enumeren les malalties transmissibles que han de
quedar progressivament compreses a la xarxa comunitària.
Aquesta disposició ha estat sotmesa, en la seva tramitació, al Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que
estableix la disposició final primera del Reial decret
2210/1995, de 28 de desembre.
En virtut d’això, disposo:
Article 1.

Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte desplegar el Reial decret
2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa
Nacional de Vigilància Epidemiològica, en relació amb les
salmonel·losis de transmissió alimentària, i s’estableix la
notificació obligatòria i urgent al Ministeri de Sanitat i
Consum, a través del Centre Nacional d’Epidemiologia,
de tots els brots de salmonel·losis deguts a transmissió
alimentària establerts a l’article 2.
Article 2. Notificació.
S’han de notificar els brots que compleixin algun dels
criteris següents:
a) Brots en què hi hagi, o per les característiques del
brot es consideri que hi puguin haver, afectats d’altres
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia.
b) Brots en què hi hagi o se sospiti que hi pugui
haver relació amb un producte comercialitzat en l’àmbit
de la Unió Europea.
Article 3. Obligatorietat de la notificació.
Aquesta obligatorietat afecta tots els metges en exercici i els centres sanitaris públics i privats que sospitin
casos amb les característiques esmentades.

