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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 852 - 15.06.1987
Departament de Sanitat i Seguretat social

DECRET 193/1987, de 19 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sanitari de piscines d'ús
col·lectiu.
NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.
El notable augment de les activitats d'esport, lleure i esplai ha incidit molt directament en l'augment
del nombre de piscines i dels seus usuaris.
D'altra banda, els riscs potencials per a la salut a les piscines poden ser disminuïts per l'aplicació de
les noves tècniques i materials que s'hi utilitzin, pel control de la qualitat sanitària de les instal·lacions i
els serveis annexos, pel control de la qualitat sanitària de l'aigua i del seu tractament, per l'establiment
d'un nombre màxim d'usuaris en funció de la superfície de làmina d'aigua, per l'educació sanitària i
comportament higiènic dels usuaris i per la vigilància i les inspeccions sanitàries que calguin.
Així mateix, la Constitució Espanyola reconeix a l'article 43 el dret de tots els ciutadans a la protecció
de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, mitjançant les
mesures preventives i serveis necessaris.
Atès que l'article 24 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat (BOE núm. 102, del dia 29)
regula la intervenció pública en les activitats públiques o privades que, directament o indirectament,
puguin tenir conseqüències negatives per a la salut, mitjançant les corresponents limitacions
preventives de caràcter administratiu;
Ateses les competències reconegudes a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat a l'article
17 de l'Estatut d'Autonomia, i les transferències de serveis efectuades pel Reial Decret 2210/1979, de
7 de setembre;
Atès el que estableix la Llei 3/1982, de 5 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu;
A proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:
Article únic
S'aprova el Reglament sanitari de piscines d'ús col·lectiu que figura com a Annex 1 al present Decret.
Disposicions addicionals
-1 Les prescripcions establertes en l'esmentat Reglament s'entenen sens perjudici de les
responsabilitats i competències reconegudes a la resta d'Administracions intracomunitàries, d'acord
amb el que s'estableix a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i la Llei
14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
-2 Les piscines d'ús col·lectiu que disposin de canalet rentapeus perimetral, segons el que es preveia
a l'article 3, apartat 6, de l'Ordre de 31 de maig de 1960 (Ministerio de Gobernación, BOE de 18 de
juny de 1960), hauran de procedir a la seva supressió dins el termini màxim d'un any, comptador a
partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret.
Disposicions transitòries
-1 Per a l'adaptació de les piscines ja construïdes a les prescripcions del Reglament i sens perjudici del
que s'estableix a la disposició transitòria 2, es fixen els terminis comptats a partir de l'endemà de
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l'entrada en vigor de la present norma:
1 any, pel que fa al contingut dels articles 7, 10, 11, 12 i 31.
3 anys, pel que fa als articles 8, 15, 19, 20 i 30.
5 anys, per al que es preveu als articles 6 i 18.
-2 Les piscines d'ús col·lectiu ja construïdes en el moment d'entrada en vigor de la present norma, que
per les seves especials característiques de construcció no puguin adaptar-se a les prescripcions dels
articles 6, 11, 18 i 30 del Reglament per la impossibilitat material d'efectuar les modificacions
necessàries, podran ser rellevades de l'esmentada adaptació, sempre que compleixin els requisits
sanitaris mínims que les facin compatibles amb la protecció de la salut dels usuaris, mitjançant la
presentació de l'oportú expedient que justifiqui aquesta impossibilitat, tramitat segons l'article 40 del
Reglament.
-3 Tanmateix, les piscines d'ús col·lectiu ja construïdes que per raons socials o turístiques tinguin
característiques especials pel que fa a les seves dimensions, aforament, forma o ús, i que no puguin
adaptar-se al que preveuen els articles 6, 10, 12, 15, 18, 19, 20 i 30 del Reglament o al que estableix a
la normativa específica que els és d'aplicació, presentaran un projecte d'adeqüació, tramitat de
conformitat a l'article 40 del Reglament, en el qual s'especificaran les solucions adoptades per tal de
garantir la seguretat i la higiene dels usuaris.
-4 D'acord amb el que disposa l'article 32, primer paràgraf, del Reglament, mentre no sigui dictat per
part de l'autoritat competent, el llistat de compostos a utilitzar per al tractament de l'aigua de les
piscines serà l'establert en l'Annex 2 que s'adjunta al present Decret.
Disposició final
Es faculta el Conseller de Sanitat i Seguretat Social per dictar les disposicions i prendre les mesures
necessàries en relació amb el desplegament i l'execució d'aquest Decret.
Barcelona, 19 de maig de 1987
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Josep Laporte i Salas
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Annex 1
Reglament sanitari de piscines d'ús col·lectiu
Títol 1
Àmbit d'aplicació
Article 1
El present Reglament té per objecte fixar, amb caràcter obligatori, les normes que regulen el control de
la qualitat sanitària de les piscines d'ús col·lectiu i de les seves instal·lacions i serveis annexos, el
control de la qualitat sanitària de l'aigua i del seu tractament, el seu aforament, l'educació sanitària i el
comportament dels seus usuaris i el règim d'autoritzacions, vigilància i inspeccions sanitàries, així com
el règim sancionador aplicable en els supòsits d'incompliment del present Reglament.
Article 2

2 de 14

17/4/18, 10:45

Decret 193/1987

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legi...

Resten excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament les piscines particulars definides en l'article
3.2.a), així com les d'aigües termals, les de centres de tractament d'hidroteràpia i d'altres destinades a
usos exclusivament mèdics.
Article 3
3.1 S'entén per piscina la instal·lació que comporta l'existència d'un o més vasos artificials, destinats al
bany col·lectiu o a la natació, i dels equipaments per al desenvolupament de l'activitat.
3.2 A efectes d'aquest Reglament, i d'acord amb el nombre de possibles usuaris, es distingeixen dos
tipus de piscines:
a) Piscines particulars: són les unifamiliars i les de les comunitats de veïns, fins a un màxim de vint
habitatges.
b) Piscines d'ús col·lectiu: són les no compreses en l'apartat anterior, independentment de la seva
titularitat.
Títol 2
Instal·lacions i serveis
Article 4
Les característiques de les instal·lacions han de tenir per objecte, entre d'altres, evitar qualsevol risc
sanitari i prevenir accidents.
Capítol 1
Característiques del vas
Article 5
El vas de la piscina tindrà les condicions, d'acord amb les tècniques constructives, que assegurin
l'estabilitat, la resistència i l'estanqueïtat de la seva estructura. El fons i les parets estaran revestits de
materials llisos, antilliscants, impermeables i resistents als agents químics, de color clar i de fàcil neteja
i desinfecció. No s'utilitzaran revestiments que puguin produir accidents o ser antihigiènics.
Article 6
El fons del vas de la piscina tindrà un pendent mínim del 2% i màxim del 10%, en profunditats menors
a 1,60 m. En cap cas els pendents no podran ser superiors al 35%. En els canvis de pendent s'hauran
de col·locar a les voreres rètols d'avís als usuaris.
Article 7
Al fons de la piscina hi haurà sempre desguassos que en permetin el buidatge total, sense que en cap
cas es pugui recircular aquesta aigua per a l'ús de les instal·lacions de la piscina. El buidatge es farà,
quan n'hi hagi, a la xarxa de clavegueram i, en absència d'aquesta, en lloc adequat d'acord amb la
normativa vigent. Els desguassos del fons de la piscina estaran adequadament protegits mitjançant
dispositius de seguretat per tal de prevenir accidents.
No existiran obstruccions que puguin retenir l'usuari sota l'aigua.
Article 8
És obligatori disposar d'un sistema de recollida contínua i amb flux adient, que permeti la recirculació
de la totalitat de la làmina superficial de l'aigua. El cabal d'aigua recirculada d'aquesta manera serà,
com a mínim, el 50% del total de l'aigua d'entrada a la piscina.
Les boques d'entrada d'aigua es col·locaran de forma que assegurin un règim de recirculació uniforme
per tota la piscina.
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En piscines de nova construcció, de superfície de làmina d'aigua superior a 300 m2, no es podran
utilitzar skimmers. En les de superfície igual o inferior a 300 m2, se'n podran utilitzar, amb un nombre
mínim d'un skimmer per cada 25 m2 de làmina d'aigua.
Article 9
El vas de clapoteig cal que estigui disposat de manera que els infants no puguin accedir
involuntàriament als altres vasos. Capítol 2 Altres instal·lacions
Article 10
S'instal·larà, com a mínim, una escala d'accés al vas per cada 20 m o fracció del perímetre d'aquest.
Les escales seran de materials inoxidables i de dimensions tals que permetin la seva utilització amb
comoditat. Els esglaons seran de superfície plana i antilliscant.
A tota piscina hi haurà una o més escales o mecanismes que permetin la seva utilització per les
persones amb disminució.
Article 11
A efectes d'aquest Reglament, s'entén per platja la superfície que circumda el vas de la piscina. Les
platges seran considerades zones per a peus descalços. Estaran, per tant, lliures d'impediments i per a
la seva construcció s'utilitzaran paviments higiènics i antilliscants. La seva amplada haurà de permetre
un fàcil accés a la piscina per tots els costats. Seran dissenyades de manera que no es produeixin tolls
i que l'aigua que s'hi escorri no pugui penetrar al vas i s'evacuï directament a la xarxa de clavegueram,
i, en la seva absència, en lloc adequat segons la normativa vigent.
Disposaran de boques de reg per tal de realitzar periòdicament la seva neteja i desinfecció.
Article 12
En el cas de piscines descobertes s'instal·larà a les platges un nombre de dutxes igual al nombre
d'escales, amb desguàs directe, que en cap cas no permeti recircular aquesta aigua per a l'ús de la
piscina.
Article 13
Les piscines cobertes disposaran de les instal·lacions necessàries que assegurin la renovació constant
de l'aire en el recinte, una temperatura superior, de 2º a 4ºC, a la de l'aigua del vas i una humitat
relativa del 60%-70%.
La capacitat del recinte serà tal que, com a mínim, es disposi d'un volum d'aire de 8 m3 per m2 de
superfície de làmina d'aigua.
Article 14
Els trampolins i palanques seran de materials inoxidables, antilliscants i de fàcil neteja i desinfecció.
Les escales d'accés aniran proveïdes de baranes de seguretat. No es permetrà utilitzar els trampolins i
palanques de més d'1 m d'alçada sobre la làmina d'aigua durant l'ús del vas de la piscina per a
finalitats recreatives. En les piscines que no siguin exclusivament per a salts, no es podran utilitzar
trampolins i palanques de més de 3 m d'alçada. Les piscines estaran projectades, pel que fa a
profunditat, d'acord amb les alçades de palanques i trampolins.
Els tobogans seran de materials inoxidables, sense juntes i de fàcil neteja i desinfecció.
Article 15
A les piscines de més de 200 m2 de làmina d'aigua, és obligatòria l'existència de túnels de dutxes,
situats de manera que els banyistes no els puguin evitar abans d'accedir a les platges.
Podran construir-se també, com a instal·lacions complementàries, pediluvis de fàcil neteja i
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desinfecció, i amb un flux continuat d'aigua amb poder desinfectant i no recirculable, i restarà en tot cas
prohibida la construcció de canalets rentapeus perimetrals.
Article 16
Les instal·lacions elèctriques hauran de complir el vigent Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i
les prescripcions especials establertes en la Inspecció Tècnica Complementària que reguli les
instal·lacions elèctriques per a piscines.
La instal·lació de calefacció, la de climatització i la d'aigua calenta sanitària a les piscines que en
disposin, per tal de racionalitzar el seu consum energètic, hauran de complir amb el vigent Reglament
d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària i amb les corresponents
Instruccions Tècniques Complementàries que regulen també els nivells de qualitat, seguretat i defensa
del medi ambient en aquestes instal·lacions.
Capítol 3
Serveis
Article 17
En tot moment els serveis compliran els requisits sanitaris mínims, pel que fa a materials, construcció i
disposició dels elements. No s'utilitzaran matèries ni recobriments susceptibles de constituir-se en
substrat per al creixement microbià. És obligatòria la desinfecció periòdica de totes les superfícies
sòlides.
A efectes de càlcul, el nombre de serveis s'entendrà referit a la superfície de làmina d'aigua, entesa
aquesta com la suma de la dels diferents vasos.
Article 18
Les piscines estaran constituïdes de tal forma que cap banyista no hi pugui tenir accés sense haver
passat prèviament pels vestuaris.
Els vestuaris hauran de complir les següents condicions:
a) Eliminació de barreres arquitectòniques.
b) Ventilació adequada.
c) Separació entre locals amb diferència de temperatura.
d) Utilització de materials i disseny que assegurin una correcta neteja i desinfecció periòdica.
e) Tindran una superfície hàbil total de 0,5 vegades la superfície de làmina d'aigua, expressada en
m2.
f) Els terres disposaran de sistemes per a l'evacuació de l'aigua.
g) Als vestuaris d'ús exclusiu per a piscines hi haurà separació d'espais per a la circulació amb peus
calçats i peus
descalços.
A les piscines de complexos esportius es podrà considerar com a tal qualsevol altre vestuari
d'utilització pública, amb fàcil accés a la piscina i que reuneixi condicions higièniques adequades.
Les piscines d'ús col·lectiu de comunitats de veïns i d'allotjaments turístics resten exemptes de
l'obligatorietat de disposar de vestuaris, si bé, en tot cas, estaran subjectes a les normatives
específiques que els regulin.
Article 19
El nombre de dutxes als vestuaris de piscines cobertes serà, com a mínim, el següent:
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Fins a 200 m2 de superfície de làmina d'aigua: 1 dutxa per cada 20 m2.
Per a piscines de més de 200 m2 de superfície de làmina d'aigua, s'aplicarà la fórmula: 6 + (0,02 x
S); essent S la superfície de làmina d'aigua, expressada en m2.
Per a piscines descobertes:
Fins a 420 m2 de superfície de làmina d'aigua: 1 dutxa per cada 30 m2.
Per a piscines de més de 420 m2 s'aplicarà la fórmula: 8 + (0,015 x S), essent S la superfície de
làmina d'aigua, expressada en m2.
No es comptabilitzaran les dutxes especificades en els articles 12 i 15.
Article 20
El nombre mínim de wàters als vestuaris serà el següent:
Fins a 1000 m2 de superfície de làmina d'aigua: un wàter per cada 50 m2, amb un mínim de dos.
Per a piscines de més de 1000 m2 de làmina d'aigua se n'afegirà un per cada 200 m2 de més.
Dels destinats als homes, quan el nombre sigui superior a dos, podran substituir-se'n alguns d'ells per
urinaris, fins a un màxim del 50%.
Hi haurà un lavabo per cada tres wàters, amb un mínim de dos.
Aquests serveis disposaran de ventilació adequada a l'exterior.
Article 21
Tota piscina disposarà de farmaciola de fàcil accés i de telèfon, amb informació dels serveis d'urgència.
Tanmateix, a les piscines de més de 300 m2 de làmina d'aigua serà obligatòria l'existència d'infermeria,
dotada com a mínim de taula basculant i equip de primeres cures, convenientment senyalitzada, de
fàcil accés des de la piscina i que permeti una immediata evacuació del recinte.
Article 22
Se situaran salvavides a les platges de les piscines, en nombre no inferior al d'escales. Disposaran
d'una corda de longitud no inferior a la meitat de la màxima amplada de la piscina més 3 metres.
També es podran utilitzar perxes salvavides. Els salvavides i, si s'escau, les perxes estaran situats a
llocs visibles i fàcilment accessibles.
Títol 3
Els usuaris
Article 23
Totes les piscines hauran de disposar d'unes normes de règim intern per als usuaris, d'obligat
compliment, que seran exposades en lloc visible a l'entrada de l'establiment, i que com a mínim hauran
de contenir les següents prescripcions:
Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes.
No es podrà entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de platja.
No es podrà menjar ni fumar a la zona de platja.
El públic, espectadors, visitants o acompanyants només podran accedir als espais que els siguin
destinats, utilitzant els accessos específics.
No es podran abandonar les deixalles en tot el recinte de la piscina. Caldrà utilitzar les papereres
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disposades a l'efecte.
Cap persona afectada per malalties contagioses no podrà accedir a la zona reservada als banyistes.
A més, a les piscines cobertes s'utilitzarà sempre gorra de bany.
Article 24
L'aforament màxim de les piscines es calcularà en funció de la superfície de làmina d'aigua. A les
piscines descobertes serà de tres persones per cada 2 m2, i d'una persona per m2 a les cobertes.
La xifra corresponent a l'aforament màxim estarà exposada en lloc visible a l'entrada de l'establiment.
Títol 4
Aigua
Capítol 1
Característiques
Article 25
L'aigua que abasta la piscina haurà de procedir, preferentment, d'una font de distribució pública i
presentar les característiques d'aigua sanitàriament permisible, d'acord amb la legislació vigent.
Qualsevol aigua d'altre origen necessitarà autorització sanitària corresponent.
Article 26
L'aigua dels vasos haurà de ser filtrada, desinfectada i desinfectant, i complir les següents
característiques:
No serà irritant per als ulls, la pell i les mucoses.
No hi serà perceptible la presència de sòlids en suspensió, escumes, olis o greixos.
La seva transparència ha de ser tal que permeti veure perfectament un cercle fosc de 15 cm de
diàmetre, o bé les línies que delimiten els carrers de natació, a una profunditat de 3 m.
pH entre 7,0 i 7,8, tot i que es poden fixar altres intervals, d'acord amb el tipus de tractament.
La temperatura en piscines cobertes estarà compresa entre 24º i 30ºC, i es fixarà d'acord amb l'ús del
vas.
L'alcalinitat estarà compresa entre 75 i 250 mg CaCO3/l.
L'oxidabilitat al permanganat no podrà superar en 4 mg d'O2/l la corresponent a l'aigua d'entrada,
podent-se considerar aquest valor, d'acord amb el tipus de tractament.
Absència de coliformes fecals i Staphylococcus aureus en 100 ml d'aigua, i d'altres gèrmens patògens.
Capítol 2
Tractament
Article 27
Les instal·lacions de tractament de l'aigua han de tenir unes dimensions i característiques que, d'acord
amb el seu funcionament, qualsevol vas disposi d'una aigua conforme a les característiques
especificades en els articles 26 i 33.
Article 28
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L'aigua del vas de la piscina, durant el seu funcionament, haurà de ser renovada contínuament, bé per
recirculació prèvia depuració d'aquesta, o bé per entrada d'aigua nova.
Article 29
Cada 24 hores caldrà aportar aigua nova, pel cap baix en un 5% del volum total de l'aigua continguda
en els vasos, essent necessari una vegada l'any realitzar el buidatge total, per tal d'efectuar l'oportuna
neteja i desinfecció.
Aquests valors podran ser variats en casos especials pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Article 30
El volum total de l'aigua del vas es recircularà segons els períodes següents:
Per als vasos de clapoteig destinats als infants: cada 30 minuts.
Per a piscines recreatives: 2 hores per vas o part del vas, fins a 1,3 m de fondària, i 4 hores per vas o
part del vas en fondàries superiors.
Per a piscines d'immersió i salts amb trampolí: 8 hores.
Aquests cicles es realitzaran durant l'horari de funcionament de la piscina, sempre que el nombre
d'usuaris presents suposi més de la tercera part de l'aforament màxim establert, sens perjudici del que
estableix l'article 28.
Article 31
S'instal·laran un mínim de dos comptadors d'aigua situats un a l'entrada de l'aigua d'alimentació del
vas de la piscina i l'altre després del tractament i abans de la desinfecció de l'aigua reciclada. Els
comptadors hauran d'enregistrar les quantitats d'aigua diàriament renovada i recirculada.
Article 32
Els productes que poden ser utilitzats per al tractament de l'aigua dels vasos de la piscina seran els
establerts per l'autoritat competent.
L'ozonització anirà sempre acompanyada de l'addició d'un desinfectant compatible, amb efecte
residual.
Els productes químics per al tractament sistemàtic de l'aigua no s'afegiran mai directament als vasos.
Caldrà disposar de sistemes de dosificació que funcionin conjuntament amb el sistema de recirculació i
que permetin, si és necessari, la dissolució total dels productes utilitzats per al tractament.
Cal mantenir les màximes precaucions, pel que fa a l'emmagatzematge i la manipulació dels
productes. En qualsevol cas, no seran mai accessibles als usuaris.
El que s'estableix en el present article en relació amb els productes químics utilitzats per al tractament
de l'aigua s'entén sens perjudici del compliment de les diferents disposicions sobre la declaració, els
criteris de qualitat, les normes d'envasament i etiquetatge, la comercialització i qualsevol altre que els
afecti.
Article 33
33.1 Els límits autoritzats en l'aigua del vas, pel que fa als productes utilitzats per a la desinfecció de
l'aigua, seran:
De 0,5 mg/l a 2 mg/l de clor residual lliure. El clor total no ultrapassarà en més de 0,6 mg/l el nivell
mesurat de
clor residual lliure. Valors expressats en Cl2.
D'1 mg/l a 3 mg/l de brom. Valors expressats en Br2.
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Inferior o igual a 3 mg/l de coure. Valors expressats en Cu.
Inferior o igual a 50 *g/l de plata. Valors expressats en Ag. (* = lletra grega "mi" -micro-).
Inferior o igual a 75 mg/l de l'àcid isocianúric. Valors expressats en H3C3N3O3.
0,0 mg/l d'ozon residual. Superior o igual a 0,4 mg/l d'ozon abans d'entrar al dispositiu de
desozonització, amb un temps
de contacte mínim de 4 minuts. Valors expressats en O3.
Aquests límits podran ser variats, en casos especials, pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
33.2 Els límits en la resta de productes autoritzats seran fixats en l'informe previst en l'article 40 del
present Reglament.
33.3 Qualsevol canvi en el tractament de l'aigua del vas haurà de ser comunicat al Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
Títol 5
Vigilància
Article 34
A tota piscina d'ús col·lectiu hi haurà una persona que serà responsable del correcte funcionament
de les instal·lacions i els serveis, de l'acompliment de les disposicions d'aquest Reglament i de les
normes de funcionament intern.
Article 35
Les piscines de més de 200 m2 de làmina d'aigua tindran un socorrista titular.
En piscines entre 500 i 1000 m2 de làmina d'aigua, el nombre de socorristes serà de dos.
En piscines de més de 1000 m2 de làmina d'aigua, el Departament de Sanitat i Seguretat Social
fixarà, en cada cas, el
nombre de socorristes necessaris.
Als recintes on hi hagi diferents vasos, a efectes de càlcul per al nombre de socorristes se sumarà
tota la superfície de
làmines d'aigua. En el cas que la separació física entre els vasos no permeti
una vigilància eficaç, serà obligatòria la
presència d'un socorrista a cada vas.
Els socorristes hauran d'estar presents en les piscines durant tot l'horari de funcionament.
Article 36
Un mínim de dues vegades el dia, en obrir la piscina i en el moment de màxima concurrència, caldrà
realitzar les determinacions fixades per al control sanitari de l'aigua.
A les piscines on es realitzi la desinfecció de l'aigua amb compostos de clor, els paràmetres a
controlar seran els de clor residual lliure, clor residual total i isocianurats, si s'escau, pH i transparència.
A la resta, a part del pH i la transparència, els paràmetres a controlar es fixaran en cada cas en
l'informe que s'estableix en l'article 40 d'aquest Reglament.
A les piscines cobertes es controlarà també la temperatura de l'aigua, l'ambiental i el grau d'humitat.
Article 37
A tota piscina hi haurà els aparells i reactius necessaris per realitzar el control de la qualitat de
l'aigua, d'acord amb el que es preveu en l'article anterior.
Article 38
Per a cada vas de les piscines, hom disposarà d'un llibre de registre oficial, que serà complimentat
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degudament amb les característiques de la piscina, amb els resultats de les anàlisis practicades així
com les incidències de caràcter sanitari i dades de freqüentació.
Aquest llibre haurà d'estar sempre a disposició de les autoritats sanitàries.
Títol 6
Autoritzacions i inspeccions sanitàries
Article 39
39.1 Correspon a l'Ajuntament del municipi on es pretengui construir o reformar una piscina cursar
l'autorització o denegació que s'escaigui, així com exercir les competències municipals de vigilància i
inspecció.
39.2 La presentació de la documentació davant de l'Ajuntament per part del sol·licitant haurà de fer-se
com a mínim dos mesos abans de la data prevista per al començament de les obres.
39.3 En la documentació es faran constar les dades necessàries que permetin conèixer les
característiques de les instal·lacions, del tractament de l'aigua i qualsevol altra informació que
complementi el que es preveu en aquest Reglament.
Article 40
40.1 La corresponent llicència municipal haurà de tenir en compte l'informe sanitari preceptiu emès pel
Delegat Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social o el Cap del Servei Territorial de Salut
Pública de Barcelona, segons correspongui, que tindrà caràcter vinculant en cas de ser negatiu.
40.2 A efectes de l'emissió de l'informe sanitari, l'Ajuntament remetrà un exemplar del projecte a la
Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social o al Servei Territorial de Salut
Pública de Barcelona, segons correspongui.
Article 41
Anualment s'haurà de comunicar a l'Ajuntament corresponent l'obertura de les piscines de temporada.
Article 42
El Departament de Sanitat i Seguretat Social supervisarà el compliment del que regula aquest
Reglament, i ordenarà les visites d'inspecció que escaiguin, per tal de comprovar l'estat sanitari de les
instal·lacions i el funcionament dels serveis.
Tanmateix, es comprovarà que el titular disposa del certificat positiu segons el qual la instal·lació
elèctrica ha estat sotmesa a la revisió periòdica d'acord amb el que estableix el Reglament
Electrotècnic per a baixa tensió.
Article 43
El que s'exposa en aquest Títol s'ha d'entendre sens perjudici de les autoritzacions i/o intervencions
que correspongui atorgar o realitzar a altres Departaments o Corporacions locals, d'acord amb la
regulació específica corresponent.
Títol 7
De les infraccions i sancions
Article 44
D'acord amb les prescripcions establertes en el present Reglament, es tipifiquen com a infraccions
sanitàries en matèria de piscines:
a) Infraccions lleus: La simple irregularitat de l'observació del que es preveu en el present
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Reglament, sense
trascendència directa per a la salut pública.La simple negligència en el
manteniment, funcionament, control de les instal·lacions i en el tractament de l'aigua, quan l'alteració o
risc sanitari produïts siguin de poca entitat.
b) Infraccions greus: La falta absoluta de control i observació de les degudes precaucions en el
funcionament de les
instal·lacions.
L'incompliment dels requeriments específics formulats pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social, pel que fa
a les instal·lacions i els requisits de l'aigua, el seu tractament i control,
vigilància i règim d'obertura de la piscina
La negativa o resistència a subministrar dades, informació o col·laboració amb les autoritats
sanitàries en matèria
regulada per aquest Reglament.
La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en els últims tres mesos. La no realització de
la vigilància
sanitària segons el que es preveu als articles 34 al 38, ambdós inclosos.
c) Infraccions molt greus: La irregularitat en l'obervació del que es preveu en aquest Reglament
amb trascendència directa per a la salut pública. El reiterat incompliment dels requeriments específics
formulats per l'autoritat sanitària. La negativa, desacatament, resistència, coacció, amenaça, represàlia
o qualsevol altra forma de pressió efectuada sobre les autoritats sanitàries.
Article 45
45.1 Les infraccions al que s'estableix al present Reglament seran sancionades amb multa, d'acord
amb la graduació següent:
a) Les infraccions lleus: fins 100.000 Pta.
b) Les infraccions greus: fins 1.000.000 Pta.
c) Les infraccions molt greus: fins 10.000.000 Pta. podran ultrapassar aquesta quantitat fins a
arribar al quíntuple
del valor de les instal·lacions o serveis a modificar, requerits per l'òrgan
competent.
45.2 Tanmateix, en el supòsit d'infraccions molt greus, el Consell Executiu, a proposta del Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, podrà procedir al tancament temporal de la piscina, per un termini màxim de
5 anys, d'acord amb l'article 36 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
45.3 Les quantitats fixades podran ser revisades anualment pel Consell Executiu, tenint en compte les
variacions de l'índex oficial de preus al consum.
Article 46
46.1 No tindrà caràcter de sanció el tancament preventiu temporal de la piscina pel fet de requerir-ho la
salut col·lectiva o per l'incompliment dels requisits per a la seva instal·lació i funcionament, fins que
s'ajusti al què preveu aquest Reglament, es resolguin els defectes o es compleixin els requisits exigits
per raons higiènico-sanitàries.
46.2 La Resolució de tancament preventiu temporal serà dictada pel Conseller de Sanitat i Seguretat
Social.
Article 47
La imposició de sancions no eximeix l'infractor d'indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats.
Article 48
En cadascun dels tipus d'infracció, la multa ha de ser proporcionada a la infracció comesa, i la quantia
s'ha de graduar:
a) Segons la trascendència social i el risc per a la salut pública que té l'actuació infractora.
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b) Per la recerca de benefici econòmic que l'esmentada actuació hagi pogut ocasionar.
Article 49
49.1 Correspon a les Corporacions locals la incoació i la tramitació de procediments sancionadors
respecte de les infraccions establertes en aquest Reglament que es trobin dins el marc de la seva
competència, segons la vigent legislació de règim local.
49.2 Les Corporacions locals, sens perjudici del que es disposa en l'article 51, seran competents per
imposar les sancions previstes en aquest Reglament, fins al límit de la quantia que per a l'exercici de la
potestat sancionadora determini, en cada cas, la legislació de règim local.
Article 50
El procediment sancionador s'ajustarà, si s'escau, al que estableix en el Títol 6, Capítol 2, articles 133
a 137, ambdós inclosos, de la Llei de Procediment Administratiu.
Article 51
Els òrgans competents de l'Administració de la Generalitat per a la imposició de les multes fixades en
l'article 45 són:
a) Els Delegats Territorials del Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Cap del Servei
Territorial de Salut Pública
de Barcelona, als quals correspon imposar multes fins a la quantia
de 100.000 Pta.
b) El Director General de Salut Pública, al qual correspon imposar les multes compreses entre
100.001 i 1.000.000 Pta.
c) El Conseller de Sanitat i Seguretat Social, al qual correspon imposar les multes compreses
entre 1.000.001 i
2.500.000 Pta.
d) El Consell Executiu, al qual correspon imposar les multes de quantia superior a 2.500.000 Pta.
Article 52
52.1 Les infraccions a què fa referència aquest Reglament prescriuran als cinc anys. La prescripció
s'interromprà des del moment que el procediment es dirigeixi contra el presumpte infractor.
52.2 L'acció per perseguir les infraccions caducarà quan, coneguda per l'Administració l'existència
d'una infracció i finalitzades les diligències adreçades a l'aclariment dels fets, hagin transcorregut sis
mesos sense que l'autoritat competent hagi ordenat d'incoar l'oportú procediment.
52.3 Iniciat el procediment sancionador i passats sis mesos des de la notificació a l'interessat de
cadascun dels tràmits previstos en els articles 133 al 137 de la Llei de Procediment Administratiu sense
que s'impulsi el tràmit següent, es produïrà la caducitat del procediment i s'arxivaran les actuacions,
excepte entre la notificació de la proposta de Resolució i la Resolució, cas en què podrà transcórrer un
any.
Article 53
L'acció per exigir el pagament de les multes prescriurà en els terminis previstos per l'article 64 de la
Llei General Tributària. Disposició addicional Única Les piscines d'ús col·lectiu que per raons socials o
turístiques tinguin característiques especials pel que fa a les seves dimensions, aforament, forma o ús,
i que no s'adeqüin al que preveuen els articles 6, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 22 i 30 del Reglament o al que
estableix en la normativa específica que els hi és d'aplicació, presentaran un projecte d'adequació en el
qual s'especificaran les solucions adoptades per tal de garantir la seguretat i la higiene dels usuaris.
El procediment de tramitació es farà de conformitat amb l'article 40 d'aquest Reglament.
Annex 2
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Llista de compostos que es poden utilitzar per al tractament de l'aigua de les piscines
Bactericides - Algicides:
Àcid tricloroisocianúric
Brom 3-bromo-1-cloro-5,5-dimetilhidantoina
Clor
Clorhidrat de polihaxametilèn-biguanida
Clorur de benzalconi
Coure electrolític
Dicloroisocianurat de potassi
Dicloroisocianurat de sodi
Hipoclorit de calci
Hipoclorit de sodi
Ozon
Plata electrolítica
Sulfat de coure
Modificadors del pH:
Àcid clorhídric
Bicarbonat de sodi
Bisulfat de potassi
Bisulfat de sodi
Carbonat de sodi
Hidròxid de sodi
Coagulants i Floculants:
Aluminat de sodi
Polihidroxi-cloro-sulfat d'alumini
Polihidroxi clorur d'alumini
Polímers dels àcids acrílic i metacrílic, les sals sòdiques, esters, amides, N-metil amides i
homopolímers dels
anteriors.
Sulfat d'alumini
Altres:
Àcid policarbònic
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