Procediment de sol·licitud i resolució immediata dels programes Pt04, Pt05, Pt06,
Pt07, Pt11 i Pt13 del Catàleg de serveis de Dipsalut.

Objecte
Els serveis dels programes
-

Pt04. Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a l’Aixeta del Consumidor.
Pt05. Avaluació de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic.
Pt06. Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic de Titularitat
i/o de Gestió Municipal.
Pt07. Suport a la Gestió de la Salubritat de les Platges.
Pt11. Suport a la Gestió dels Riscos Derivats de la Presència del Mosquit Tigre
(Aedes albopictus).
Pt13. Divulgació de Coneixements de Seguretat Alimentària en l’Àmbit Municipal.

Són serveis directes finançats íntegrament per Dipsalut als Ajuntaments de la demarcació
de Girona adherits al seu Catàleg de Serveis i per tant, són serveis gratuïts.
Els serveis integren les accions de suport tècnic necessàries per donar compliment a les
competències en Salut Pública municipal. Accions amb l’objectiu de reduir els riscos per a
la salut de les persones i la millora de la gestió de la salubritat dels diferents equipaments
.
Els serveis es presten al llarg de l’any natural en el qual es presenta i resol de forma
immediata i per via electrònica la sol·licitud corresponent, en els termes i els efectes
previstos en les bases següents.
Ajuntaments beneficiaris dels serveis
Es beneficien de la prestació dels serveis d’aquests programes els Ajuntaments de la
demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que ho demanin dins
del termini previst, presentant per via electrònica la sol·licitud corresponent.
Presentació per via electrònica de la sol·licitud de prestació del servei
D’acord allò previst a l’article 27, en el seu apartat 7, de la llei 11/2007, de 21 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la sol·licitud de la prestació de
serveis dels programes Pt04, Pt05, Pt06, Pt07, Pt11 i Pt13, només es pot presentar per
via electrònica per part dels ajuntaments interessats amb els models de sol·licitud
normalitzats a través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP), en el
marc de la seu electrònica de Dipsalut.
Termini de presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de la sol·licitud serà el que s’indiqui al Pla Anual d’Actuació del
Catàleg de serveis de Dipsalut vigent.

Resolució immediata de la sol·licitud
D’acord amb el que preveu l’article 53, en el seu apartat 4, de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, la
presentació per via electrònica de la sol·licitud, dins del termini corresponent, genera la
seva tramitació i resolució immediates, sempre que s’identifiquin correctament els àmbits (
aigua de consum, piscines d’ús públic, platges, mosquit tigre, seguretat alimentària ), els
objectes de risc sobre els que actuar ( aixetes consumidor, vasos de piscina, cartografia
punts de cria de mosquit tigre,...) en aquells programes que la sol·licitud ho demana, així
com la resta d’informació requerida a la sol·licitud.
En aquests casos, en el moment de presentar la sol·licitud Dipsalut emet, de manera
automatitzada, un certificat signat electrònicament amb efectes de resolució immediata de
caràcter favorable, per a la seva acreditació davant tercers.
Excepcions a la resolució immediata
La presentació per via electrònica de la sol·licitud no genera la tramitació i resolució
immediates si l’Ajuntament no identifica correctament els àmbits i els objectes de risc
sobre els que s’ha d’actuar i complimenta de forma adequada tota la informació requerida
a la sol·licitud.
En aquest cas, el certificat signat electrònicament per Dipsalut només acredita la
presentació de la sol·licitud que haurà de ser rectificada, ja sigui per iniciativa pròpia de
l’Ajuntament o a requeriment de Dipsalut per la seva esmena o millora, amb indicació de
que si no ho fa en el termini de 10 dies, es considerarà que l’ajuntament desisteix de la
seva petició, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.
Amb la presentació per via electrònica de la nova sol·licitud, rectificada o esmenada,
Dipsalut emetrà un nou certificat signat electrònicament amb efectes de resolució
immediata de caràcter favorable, d’acord amb l’article 53, en el seu apartat 4, de la Llei
26/2010, del 3 d’agost
Si la nova sol·licitud presentada per l’Ajuntament incompleix els requisits exigits, el
certificat electrònic emès, en cap cas tindrà efectes de resolució immediata de caràcter
favorable. En aquest darrer supòsit, el certificat electrònic només acredita la data de
presentació de la sol·licitud i Dipsalut haurà d’emetre una resolució expressa en el termini
d’un mes. El venciment d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa té
efectes desestimatoris, d’acord amb l’article 54, en el seu apartat 2.c, de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost.

