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Exp : SP 1321/20 
Ass: Tancament expedient inspecció de l’activitat al Golf La Roca

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Atès que en data 10 de juny de 2020 el veterinari diplomat en Salut Pública, Joan 
Piella Ferrés, emet el següent informe:

“1-ANTECEDENTS: 
1. El servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut va notificar al Servei de Salut 
Pública del Vallès Oriental el dia 20/10/2017 un brot de legionel·losi de Cardedeu i el 30/10/2017 un 
altre a Llinars del Vallès. Inspectors del Servei de Salut Pública del Vallès Oriental van realitzar 
inspeccions sanitàries i preses de mostres segons el protocol d’actuació.  
2. El dia 18/07/2018 el Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de l’ASP de Catalunya comunica a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès unes deficiències detectades al Golf de la Roca, en relació al 
programa de control i prevenció de la legionel·losi en instal·lacions de baix risc. Reg. Entrada 
2018/7704. 
3. El dia 4/9/2018 es notifica-Reg. Sortida 2018-3300- la Resolució d’Alcaldia núm. 824/2018 de 
10/08/2018, en què l’Ajuntament de la Roca demana a l’Agència de Salut Pública que iniciï la incoació 
d’un expedient sancionador contra l’empresa TEAM OPEN 2012, SL, amb NIF B65724841. 
4. Mitjançant diferents correus electrònics de la inspectora Pilar Besolí, el Servei de Salut Pública del 
Vallès Oriental de l’ASP de Catalunya comunica a l’Ajuntament de la Roca el següent: a. Dia 
23/11/2018: Tot i que l’ASPCat efectua controls dins del protocol de seguiment dels brots de 
legionel·losi –comunicació via EACAT de 12/11/2018- , en detectar PCR (+) de L. pneumòphila i 
deficiències persistents en el nivell de desinfectant a l’aigua de reg del camp de golf sense que constin 
mesures correctores implementades, demana a l’Ajuntament de la Roca del Vallès que com a òrgan 
competent en instal·lacions de baix risc faci el seguiment del Golf de la Roca. b. El 11/12/2018 , 
comunica a l’Ajuntament els resultats de les analítiques- de les mostres preses el 27/11/2018-: PCR(+) 
de L.pneumòphila en les mostres d’aigua de reg d’aspersió als forats 3, 15 i 5, si bé en cap es detecta 
legionel·la en el recompte. Si bé els resultats d’aquestes segones mostres es consideren correctes, 
tenint en compte l’historial de l’entitat, i que després dels positius de les primeres mostres del 30 
d’octubre ja es va ordenar una neteja i desinfecció de les instal•lacions, .des de l’ASPCat s’ordena una 
nova neteja i desinfecció de la instal·lació abans de la nova posada en funcionament. Demanen 
novament el control i seguiment per part de l’Ajuntament d’aquesta instal·lació. 
5. El 16/4/2019 un tècnic de la Unitat Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza una visita al 
Camp de Golf de la Roca dins del Servei de Suport pel control sanitari d’instal·lacions de baix risc 
susceptibles de transmetre la legionel·la, n’avalua el risc: Índex global de risc 21,3, degut sobretot a un 
índex de risc estructural del 15,9. Emet un informe i en fa unes consideracions finals que són les 
següents:  -Revisar el dosificador automàtic d’hipoclorit per complir els nivells de 0,6-1 ppm en punts 
finals.  -Continuar amb les tasques de vigilància i manteniment que ja es realitzen  -Substituir en la 
mesura que sigui possible les canonades de ferro per acer inoxidable  -Incorporar el pH en el control 
analític de l’aigua. En un pH àcid ,l’hipoclorit sòdic , es troba en forma d’àcid hipoclorós en un 90% i 
per tant la desinfecció és molt mes eficaç”. 
6. El dijous dia 20/02/2020, a les 12:03h del matí el tècnic que subscriu realitza una visita de control a 
les instal•lacions del Golf de la Roca en presència del responsable de manteniment, el Sr. Ignasi Royo 
Navarro. Durant la visita es constaten deficiències que es fan constar en l’informe núm 200220b de 
4/3/2020 i es proposa requerir al Golf de la Roca que esmeni les deficiències descrites en l’informe en 
el termini d’un mes. Atès l’historial del centre esportiu en relació a la legionel·losi, i en detectar 
deficiències que afecten tant a la instal•lació d’Alt Risc com a la de Baix Risc, es proposa també que 
l’Ajuntament de la Roca posi en coneixement el resultat d’aquesta inspecció al Servei de Salut Pública 
del Vallès Oriental de l’ASP de Catalunya, deixant oberta la possibilitat de realitzar una visita conjunta 
amb tècnics del Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de l’ASP de Catalunya, si s’escau, per tal 
de poder coordinar i optimitzar el control i vigilància de l’activitat del Golf de la Roca. 
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2-FONAMENTS DE DRET/NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT  
• Llei 15/1990, de 9 de juliol. Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya 
• Decret legislatiu 2/2003, de 22 d’abril. Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya 
• Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d’octubre. 
• RD 865/2003, de 4 de juliol, dels criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la 
legionel·losi. 
• Decret 352/2004, de 27 de juliol, de les condicions higienicosanitaries per a le prevenció i control de 
la legionel·losi. 
• RD 443/1994, d’11 de març en què es modifica la reglamentació tècnico-sanitària per a la fabricació, 
comercialització i utilització de plaguicides. 
• Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment d’homologació dels cursos 
de formació del personal que realitza el manteniment higienicosanitari de les instal·lacions objecte del 
RD909/2001, de 27 de juliol. 
• Ministerio de Sanidad y Consumo: Dirección General de Salud Pública (2006)-“Guía Técnica para el 
control y la prevención de la legionelosis en las instalaciones”. I qualsevol altra normativa sanitària que 
per l’exercici de la seva activitat li sigui d’aplicació.  
  
2-FETS COMPROVATS 
1. El 15 d’abril de 2020 és notificada la Resolució d’Alcaldia 2020/440, Requeriment de mesures 
correctores de l’activitat al Golf la Roca.  
2. El dies 22/4/2020 i 16/5/2020 el representant de TEAM OPEN 2012 SL (GOLF LA ROCA) presenta 
dues instàncies , Registre d’entrada E3170 i E3902 respectivament, on aporta la documentació 
requerida i alhora demana una resposta oficial i audiència amb l’alcalde per parlar del tema. 
Concretament aporta còpia de: 
i. Certificat de neteja i desinfecció i analítiques del sistema de reg 2020 
ii. Certificat de neteja i desinfecció de ACS 2020 
iii. Resposta als requeriments de Sistema de reg de baix risc
iv. Certificat de revisió oficial  ACS Aqueron 19/3/2020 
v. Doc Ambicat normativa i accions correctores ACS 
vi. Registre de dies de reg i altres 2020 
vii. Fra SOREA 14.01.2020 
viii. Registre pH núm:200610_ Inspecció Golf de La Roca Data Informe: 10/06/2020 
 
3. El 8 de juny es revisa per part del tècnic que subscriu la documentació presentada per l’empresa 
TEAM OPEN 2012 SL (GOLF LA ROCA) per comprovar si s’han aplicat les mesures correctores 
requerides a la Resolució 2020/440. 
 
 4-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS: 
1. El RD 865/2003, de 4 de juliol, inclou les instal·lacions d’ACS de l’edifici central de serveis del Camp 
de Golf de la Roca dins de les considerades d’alt risc. Respecte als requeriment de la resolució 
2020/440: 
i. S’ha aportat documentació justificativa de l’origen de l’aigua: rebut de SOREA de 14/1/2020-punt a-, 
certificat oficial de neteja i desinfecció, ECA, d’Aqueron del sistema ACS amb caducitat 19/3/2024. 
ii. Havent remarcat des de l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament de la Roca la utilitat de les recomanacions 
de la Guia del Ministerio per una millor gestió del risc en la prevenció i control de la legionel·losi, en 
relació al sistema d’ACS del Golf de la Roca, és l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com autoritat 
competent, la responsable de realitzar la vigilància i el seguiment del mateix.  
iii. Referent al punt d, acceptant que la situació extraordinària de la Covid-19 ha impedit realitzar la 
formació , queda pendent d’acreditar tan aviat com siguin possible la formació oficial per a prevenció i 
control de legionel·losi del responsable de manteniment. 
 
2. Referent al sistema de reg del Camp de Golf de la Roca (Baix risc) s’han acreditat totes les mesures 
correctores requerides quedant només pendent la formació oficial del responsable ja mencionada en 
l’apartat anterior- és la mateixa persona que per la d’Alt risc-: 
i. Certificat de neteja i desinfecció del dipòsit i de la instal·lació de reg d’aquest núm 20022701 de 27 
de febrer de 2020. I analítiques posteriors de 19 i 20 de març amb resultat de no detecció de 
legionel·la spp. 
 ii. Registres dels dies de reg i dels valors registrats de la qualitat de l’aigua de reg. Acreditant un reg 
setmanal mínim per evitar riscs per estancament de l’aigua en el sistema de reg i valors de CLR > 
0,6ppm en tots els aspersors en els registres d’abril i maig. -En les mostres analitzades el febrer el 
CLR en alguns dels aspersors no arribava a 0,6ppm, tal com s’explica en la documentació aportada 
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s’ha augmentat el nivell de clor al dipòsit com a mesura correctora, fet que caldrà mantenir a partir 
d’ara. És correcte prioritzar les analítiques anuals als punts més distals , tot i que també és 
aconsellable no repetir sempre els altres punts de mostreig i anar fent una rotació-“

Aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions, 

RESOL:

PRIMER.- Aprovar tancar l’expedient 1321/20 a nom de TEAM OPEN 2012, SL, amb 
NIF B65724841, referent a les instal·lacions de Baix risc del Camp de Golf de La 
Roca, per haver complert definitivament amb les concicions imposades.

SEGON.- COMUNICAR la present resolució a l’interessat

TERCER.- COMUNICAR la present resolució a l’àrea de Salut Pública de l’Ajuntament 
de La Rocal del Vallès i a l’enginyer municipal, als efectes escaients.

QUART.- Comunicar al Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de l’ASP de 
Catalunya per tal que, en el cas concret de la instal·lació d’Alt Risc del Golf de la Roca, 
sigui l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com autoritat competent, la que 
determini les obligacions i recomanacions a seguir per la prevenció i control de la 
legionel·losi segons la normativa sanitària vigent

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 35cb89ec820145c3b27c597aaa380ad8001 Data document: 22/06/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/821 - Data Resolució: 30/06/2020

Signatura 1 de 3

Antoni Peralta Garcerá 29/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 3

Albert Gil i Gutiérrez 29/06/2020 ALCALDE

Signatura 3 de 3

Antoni Peralta Garcerá 30/06/2020 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

