BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Divendres, 23 de desembre de 2016 - Número 243

Administració Local
2016-10219
Ajuntament de Torredembarra
Secretaria
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària duta a terme en data 15 de setembre de 2016,
va aprovar inicialment el projecte de Reglament per regular les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús
públic.
D’acord amb l’article 65.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, els Reglaments s’entendran aprovats definitivament si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació
durant la informació pública subsegüent a l’aprovació inicial. El secretari ha certificat que no s’han produït
al·legacions, esmenes, ni suggeriments en el termini d’exposició pública, per la qual cosa l’aprovació inicial ha
esdevingut definitiva.
Havent transcorregut el termini previst a l’article 70.2 en relació amb l’article 65 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, es procedeix a la publicació íntegra del text del Reglament, el qual entrarà en vigor en
la data de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Torredembarra, 16 de desembre de 2016
L’alcalde, Eduard Rovira Gual
REGLAMENT PER REGULAR LES NORMES SANITÀRIES APLICABLES A LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC
OBJECTE
Article 1.
L’objecte d’aquesta Ordenança Municipal és establir la regulació de les piscines d’ús públic, en desplegament
d’allò que disposa el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les Normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic, modificat pel Decret 177/2000, de 15 de maig, i pel Decret 165/2001, de 12 de juny.
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 2.
L’àmbit d’aplicació de la present Ordenança comprèn totes les piscines d’ús públic ubicades en el terme municipal
de Torredembarra.
Queden excloses de l’àmbit d’aplicació les piscines d’aigües termals i d’altres destinades a finalitats exclusivament
medicinals, com també les piscines d’ús particular: unifamiliars o de comunitats de veïns d’ús privatiu per als seus
titulars.

Article 4.
Són piscines d’ús públic, totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals
està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta, així
com totes aquelles que no són d’ús particular.
CARACTERÍSTIQUES
Article 5.
Les característiques de les instal·lacions i els serveis annexos de les piscines han de garantir la prevenció de riscos
sanitaris i d’accidents i afavorir el benestar dels usuaris.
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Article 3.
S’entén per piscina: instal·lació que comporta l’existència d’un o més vasos artificials destinats al bany col·lectiu o a
la natació, i els equipaments i serveis complementaris per desenvolupament d’aquestes activitats.
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CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I DE SEGURETAT
Article 6.
Les característiques generals de les piscines d’ús públic han de complimentar les prescripcions i determinacions
dels articles 4 al 17, ambdós inclosos, del Decret 95/2000, de 22 de febrer de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya, d’ara en endavant (NSPU) pel qual s’estableixen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d’ús públic, i altres normes concordants.
ESPECIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES
Article 7.
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 antilliscant. A tota piscina hi haurà una o més escales adaptades a la utilització per
a minusvàlids.
Article 8.
Definicions:
Zona de bany. Espai que inclou el vas o vasos de piscina.
Zona de platja. Superfície que circumda el vas de la piscina, que ha d’estar construïda amb paviments higiènics i
antilliscants.
Solàrium. Superfície adjacent a la zona de platja, a propòsit per a prendre-hi el sol o per al repòs dels usuaris de la
piscina.
Zona d’estança. Espai que inclou la zona platja i solàrium
Article 9.
La determinació del servei de salvament i socorrisme d’acord a l’article 17 del Decret 95/2000 (NSPUP), és
responsabilitat del titular de les instal·lacions d’acord amb l’aforament màxim, amb els següents criteris:
- 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 nombre de socorristes, serà doblant en proporció a la
superfície determinada i amb els barems indicats en els darrers paràgrafs.
CONDICIONS DE L’AIGUA
Article 10.
Pel que fa al subministrament, desinfecció, condicions fisicoquímiques i microbiològiques de l’aigua, tractament i
productes i la seva renovació s’ha d’estar a allò que disposen els articles 18 al 24, ambdós inclosos, del Decret
95/2000 (NSPUP), i la normativa legal vigent.
Article 11.
A l’entrada dels serveis, hi figurarà, en un lloc visibles les següents dades:
a) Els darrers controls sobre la qualitat de l’aigua.
b) L’horari de la darrera neteja.

Article 12.
Els titulars de les piscines d’ús públic són els responsables del funcionament, el manteniment, la salubritat i la
seguretat de les piscines. A aquests efectes, durant el període d’obertura al públic de la piscina han de garantir la
presència d’un responsable del manteniment i el correcte funcionament de les instal·lacions i ha de donar compliment
als preceptes establerts als articles 25 a 28, ambdós inclosos del Decret 95/2000 (NSPUP).
Article 13.
És responsabilitat dels titulars de les piscines la planificació, la implantació, l’avaluació i la revisió de sistemes
eficaços de control de tots els punts i activitats generadors o potencialment generadors de risc.

2

CIE: BOPT-I-2016-10219

AUTOCONTROL
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Article 14.
El sistema d’autocontrol ha d’incloure els següents plans determinats en l’article 28 entre d’altres del Decret 95/2000
(NSPUP), l’esquema del qual és el següent:
1. Per totes les piscines públiques:
a) Pla de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions.
b) Pla de tractament de l’aigua.
c) Pla de desratització i desinfectació.
d) Pla de formació del personal de manteniment en les matèries relacionades amb aquest article.
e) Planificació de les anàlisis microbiològiques de l’aigua necessàries per conèixer les seves condicions sanitàries.
f) Descripció i identificació de qualsevol aspecte de les seves instal·lacions i de les activitats que s’hi desenvolupin,
que sigui determinant per garantir la seguretat dels usuaris.
2. Per les piscines d’ús públic cobertes.
a) Pla de neteja i manteniment dels sistema de ventilació i calefacció.
Article 15.
El titular de les piscines d’ús públic resta obligat a complimentar documentalment en un llibre de control les seves
obligacions, i amb indicació de les incidències i subsanacions, si s’escau.
Article 16.
El llibre haurà d’estar sempre a disposició de les autoritats sanitàries, les quals si ho consideren convenient
demanaran, en qualsevol moment, còpia del registre dels controls i dels anàlisis establerts en els seus plans, i
disposar que es realitzin exàmens complementaris de control.
Article 17.
Qualsevol modificació efectuada pel titular de la piscina en els plans d’autocontrol, o en algun d’ells s’haurà de
presentar en el termini màxim de 2 mesos abans de l’inici de l’activitat per a la seva autorització per l’Ajuntament.

Article 18.
1. Totes les instal·lacions de piscines han de disposar d’unes normes de règim intern per les persones usuàries, les
quals seran d’obligat compliment i s’exposaran en lloc visible i fàcilment accessible per aquestes persones, sense
perjudici dels cartells i rètols que estiguin distribuïts en les diferents zones de les instal·lacions.
2. Les normes de règim intern regularan entre d’altres amb caràcter obligatori els següents aspectes:
a) Determinació de les tarifes (individual, col·lectiva, diària, setmanal, etc.)
b) Obligació d’utilitzar les dutxes abans del bany a la piscina.
c) La prohibició d’accedir amb calçat de carrer a les zones de bany i platja.
d) La prohibició de fumar i menjar en la zona de platja.
e) La no admissió d’animals domèstics.
f) Prohibició de l’entrada a totes aquelles persones amb malalties contagioses.
g) Prohibició de l’entrada a la piscina als menors de 14 anys, si no van acompanyats d’una persona major d’edat, la
qual ha d’assumir la responsabilitat sobre el menor.
a) Excepcionalment, i en el cas que el tutor o representant del menor de 14 anys signi un document eximint de
responsabilitat al titular de la piscina, pels possibles danys que pugui sofrir o causar aquest es podrà permetre la
seva entrada i bany a la piscina. La determinació d’aquesta excepcionalitat dependrà de la voluntat del titular de
la piscina.
h) Resta prohibit barallar-se, jugar de manera perillosa, causant perill a la resta d’usuaris.
i) Prohibit banyar-se sense qualsevol mitjà de protecció a les persones que no saben nedar.
La determinació de què tots els usuaris que incompleixin les normes de règim intern, podran ésser expulsats pels
titulars de les piscines, un cop advertits prèviament.
j) L’obligatorietat de l’ús del casquet de bany en les piscines cobertes, banyador o bikini.
k) L’obligació de l’usuari que ha de comunicar al socorrista de la piscina, les possibles malalties que pugui patir i que
puguin afectar a la seva seguretat a l’aigua (malalties cardíaques, respiratòries, epilèpsies, etc.)
l) L’obligació de circular caminant per la platja de la piscina. No es permet córrer, espitjar-se, escopir a l’aigua ni tot
allò que pugui molestar el bany d’altres usuaris o que pugui afectar la qualitat de l’aigua.
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NORMES DE RÈGIM INTERN
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AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA.
Article 19.
1. Conjuntament amb la llicència ambiental, la construcció i reforma de piscina d’ús públic requereixen autorització
administrativa sanitària.
1.1. Presentació de tots els plans d’autocontrol determinats en l’article 18.
1.2. Proposta de normes de règim intern i indicació dels mitjans que s’utilitzaran per posar-les en coneixement de
les persones usuàries.
2. Per l’atorgament de l’autorització administrativa sanitària es requerirà l’informe favorable dels departaments
municipals d’arquitectura, enginyeria industrial, unitat tècnica de salut pública, i sanitat i salut pública.
3. L’Ajuntament podrà sol·licitar aquelles dades addicionals que siguin rellevants per verificar el compliment de les
normes sanitàries establertes en el Decret 95/2000 (NSPUP) i en aquesta ordenança.
INSPECCIONS SANITÀRIES.
Article 20.
1. Les piscines d’ús públic estan sotmeses al control sanitari de l’Ajuntament. La freqüència d’aquest control la
determinarà l’Ajuntament en cada cas, i estarà en funció dels següents elements:
a) Dimensió de la instal·lació.
b) L’aforament màxim.
c) De les garanties que ofereixi el sistema d’autocontrol.
d) Del risc avaluat de les instal·lacions i de les activitats que es desenvolupen.
e) Del resultat d’anteriors inspeccions.
2. Als efectes d’aquest control, els titulars de piscines que estiguin obertes al públic en períodes determinats de l’any
han de comunicar a l’Ajuntament la data de cada temporada, un mes abans de la seva obertura.
3. L’Ajuntament podrà, en tot moment, disposar que es realitzin exàmens complementaris de control, amb caràcter
global o parcial.
4. Als efectes de poder realitzar les seves tasques d’inspecció el personal de l’Ajuntament tindrà lliura accés a totes
les dependències de les piscines d’ús públic.
Article 21.
La freqüència de la inspecció analítica efectuada per l’Ajuntament de l’aigua del vas de la piscina de la zona de
platja i dels vestuaris s’efectuarà com a mínim un cop a l’any, en piscines de temporada i 2 cops en les que estiguin
obertes tot l’any.
Article 22.
La freqüència de la vigilància i inspecció dels plans d’autocontrol realitzats pels titulars de les instal·lacions, del
compliment del servei de salvament, nombre de salvavides i del seguiment del llibre de control de les obligacions,
serà com a mínim cada 4 mesos durant l’època que estiguin obertes al públic.
INFRACCIONS I SANCIONS.
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Article 23.
Pel que fa a les infraccions i sancions s’estarà al disposat al Decret 95/2000, de 22 de febrer, sobre normes de
piscines d’ús públic aparegut al DOGC número 3092 del 6 de març de 2000.

https://www.dipta.cat/ebop/
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