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BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
c/ Santiago Ramon y Cajal, 8 
08500 VIC   
 

 
D’acord amb la comunicació presentada i havent tramitat l’expedient corresponent, s’ha 
ACTUALITZAT l’empresa de referència en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides (ROESP), subclau: tractaments a tercers per a la prevenció i control de la 
legionel·losi, amb les dades següents, amb les dades següents:  
 
 
De conformidad con la comunicación presentada y tramitado el expediente correspondiente, 
se ha ACTUALIZADO la empresa de referencia en el Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Plaguicidas (ROESP), subclave: tratamientos a terceros para la prevención y el 
control de la legionelosis, con los datos siguientes: 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA/IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
  
Raó social/razón social NIF 
BRAUT EIX AMBIENTAL SL B63701775 
 
Nom comercial/nombre comercial  
EIX AMBIENTAL 
  
Domicili social/domicilio social 
c/ Santiago Ramon y Cajal, 8 
08500 VIC   
 
Domicili de l’activitat/domicilio de la actividad 
c/ Santiago Ramon y Cajal, 8 
08500 VIC 
 
 
   Núm. ROESP: 5226CAT-LgB 
 
Data inscripció/fecha inscripción: 10/05/2005 
Data actualització/fecha actualización: 02/03/2021 
 
TIPUS D’INSTAL·LACIONS/TIPOS DE INSTALACIONES: 
 Torres de refrigeració i condensadors evaporatius/Torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos 
 Centrals humidificadores industrials que generen aerosol/Centrales humidificadoras industriales 

que generan aerosol 
 Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn/Sistemas de agua 

caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno 
 Instal·lacions termals/Instalaciones termales 
 Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació , amb raigs d’alta velocitat o  

injecció d’aire/Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación, con rayos 
de alta velocidad o inyección de aire 
 Humectadors/ Humectantes 
 Fonts ornamentals/ Fuentes ornamentales 
 Sistemes urbans de reg per aspersió/ Sistemas urbanos de riego por aspersión 
 Elements de refrigeració per aerosolització a l'aire lliure/Elementos de refrigeración por 

aerosolización al aire libre 
 Sistemes d'aigua contra incendis/Sistema de agua contra incendios 
 Sistemes d'aigua d’instal·lacions interiors d’edificis sense acumulador ni circuit de 

retorn/Sistemas de agua de instalaciones interiores de edificios sin acumulador ni circuito de 
retorno 
 Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols/Otros aparatos que acumulen 

agua y puedan producir aerosoles 
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GRUPS I TIPUS DE BIOCIDES/GRUPOS Y TIPOS DE BIOCIDAS: 
 Desinfectants per al tractament de la legionel·la en sistemes de refrigeració ( clau 100 del 

ROP o TP2 i TP11 del ROB) 
Desinfectantes para el tratamiento de la legionela en sistemas de refrigeración, clave 100 del 
ROP o tipos 2 y 11 del ROB 
 Desinfectants per a aigua sanitària: productes utilitzats per a la desinfecció de l'aigua 

potable (TP5 del ROB) 
Desinfectantes para agua sanitaria: productos utilizados para la desinfección del agua potable 
(TP5)  

 
CLASSIFICACIÓ DE PERILLOSITAT DELS PRODUCTES BIOCIDES (Reglament CLP 
1272/2008 ) 
CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS (Reglamento CLP 
1272/2008) 
 Toxicitat aguda: oral, cutània, per inhalació (cat.4); Lesions oculars greus o irritació ocular 

(cat.1); Corrosió o irritació cutània (cat.1A); Toxicitat específica per a determinats òrgans. 
Exposició única (cat.3); Perillós per al medi ambient aquàtic (perill agut o crònic) 
(cat.Agut1) (cat.Crònic1) 

  Toxicidad aguda: oral, cutánea, por inhalación (cat.4); Lesiones oculares graves o irritación 
ocular (cat.1); Corrosión o irritación cutánea (cat.1A); Toxicidad específica para 
determinados órganos. Exposición única (cat.3); Peligroso para el medio ambiente acuático 
(peligro agudo o crónico) (cat.Agudo1)(cat.Crónico1) 

 
La inscripció té validesa indefinida i és responsabilitat de l’empresa comunicar les modificacions 
que es produeixin en les dades que consten en aquest document, així com el cessament 
definitiu de l’activitat.  
 
Aquest registre no exclou la plena responsabilitat de l’empresa respecte el compliment de la 
legislació aplicable, ni substitueix qualsevol altre que pugui ser necessari per a l’exercici de 
l’activitat.  
 
Si rebeu aquest document en format de còpia autèntica, amb el Codi Segur de Verificació 
(CSV), té el mateix valor d’evidència que el document electrònic a partir del qual ha estat 
produïda. En cas que l’hagueu de presentar a alguna administració o organisme que vulgui 
comprovar la seva validesa pot consultar el Servei de Verificació de documents 
(https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/verificacio-de-documents/) 
introduint el codi CSV que apareix al peu del document. 
 
 
La inscripción tiene validez indefinida y es responsabilidad de la empresa comunicar las 
modificaciones que se produzcan en los datos que constan en este documento, así como el 
cese definitivo de la actividad. 
 
Este registro no excluye la plena responsabilidad de la empresa respecto al cumplimiento de 
la legislación aplicable, ni sustituye cualquier otro que pueda ser necesario para el ejercicio 
de la actividad. 
 
Si se recibe este documento en formato de copia auténtica con Código Seguro de Verificación 
(CSV), tiene el mismo valor que el documento electrónico a partir del cual ha sido producida. 
En el caso que deba presentarse en alguna administración u organismo que desee comprobar 
su validez, podrá consultar el servicio de verificación de documentos  
(https://web.gencat.cat/es/seu-electronica/serveis-de-la-seu/verificacio-de-
documents/index.html), introduciendo el código CSV que aparece al pie de documento. 
 
 
 
La cap del Servei de Registres i Censos 
Alba Pascual i Cardona 
Exp: 685 
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Normativa aplicable 
 
 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010). 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 

núm. 236 de 02/10/2015) 
 Reial decret 830/2010, de 25 de juny pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a 

realitzar tractaments amb biocides (BOE núm. 170, de 14 de juliol de 2010). 
 Ordre SAS/1915/2009, de 8 de juliol, sobre substancies pel tractament de l’aigua destinada a la 

producció d’aigua de consum humà (BOE núm.172, de 17 de juliol de 2009). 
 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 núm. 256, de 26 d’octubre de 
2006). 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm. 4185, de 29 de juliol de 2004). 

 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 (BOE núm. 171, de 18 de juliol de 2003). 

 Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels 
cursos de formació del personal que du a terme les operacions de manteniment higienicosanitari de les 
instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol (BOE núm. 44, de 20 de febrer de 2003). 

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 
de consum humà (BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2003). 

 Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació pel registre, autorització 
i comercialització de biocides (BOE núm. 1054, de 15 d’octubre de 2002). 

 Decret 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides 
(DOGC núm. 2418, de 26 de setembre de 1997). 
 

 


