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DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL
derament o d’atorgament de facultats per a
aquests actes.”
”d) NIF de la persona que signa la sol·licitud
i, si escau, escriptura pública o document que l’habiliti per actuar en representació de l’empresa.
”e) Document d’alta en els epígrafs corresponents en l’impost sobre activitats econòmiques
quan s’exerceixin activitats que hi estiguin subjectes, i últim rebut de pagament d’aquest impost.”
Article 7
Es modifica l’apartat 5 de l’article 3, que
queda redactat de la manera següent:
“El/La cap de la Secretaria Tècnica de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa, amb l’autorització prèvia dels interessats,
podrà obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades que s’expressen en
el certificat d’inscripció registral, sens perjudici que les empreses puguin aportar els documents corresponents si així ho prefereixen.”
Article 8
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que
queda redactat de la manera següent:
“El certificat d’inscripció en el Registre de
licitadors té una vigència d’un any des de la data
d’emissió i no serà vàlid un cop transcorregut
aquest període, sens perjudici de renovació. Per
a aquesta, és necessària la inscripció prèvia en
el Registre d’una declaració de l’interessat en
el sentit que les dades inscrites no han experimentat variació o la documentació de la que
resultin les modificacions ocorregudes.
”Si durant el temps de vigència del certificat
ha tingut lloc alguna modificació del seu contingut, l’interessat pot renovar-lo en qualsevol
moment, prèvia inscripció de la modificació.”
Article 9
Es modifica l’apartat 2 de l’article 5, que
queda redactat de la manera següent:
“La inclusió en el sobre de documentació
administrativa que preveu l’article 79.2 del Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, del certificat juntament amb una declaració responsable —emesa pel licitador o representant en el procediment
d’adjudicació— de la vigència de les dades que
inclou, eximirà de l’aportació dels documents
referits en el certificat, així com de la declaració que l’empresa no es troba en circumstància
de prohibició de contractar i, concretament, de
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
”No obstant això, si el certificat és vigent però
inclou dades que ja no són certes, el licitador pot
presentar-lo juntament amb una declaració responsable de la vigència parcial de les dades que
inclou i amb els documents que actualitzin les
dades no vigents.”
Article 10
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 5 amb la
redacció següent:
“El certificat determinarà també la capacitat
de les persones que designi l’empresa licitadora per signar els documents administratius contractuals.”
Article 11
Es modifica l’article 7, que queda redactat de
la manera següent:

“Els acords del/la cap de la Secretaria Tècnica
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de denegació d’inscripció i baixa acordada d’ofici en el Registre de licitadors podran
ser objecte de recurs d’alçada davant el conseller d’Economia i Finances.”
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà que
sigui publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Barcelona, 12 de juny de 2001
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC HOMS I FERRET
Conseller d’Economia i Finances
(01.158.044)

*

DECRET
165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen
les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús
públic.
El Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a
les piscines d’ús públic (DOGC núm. 3092, de
6.3.2000), té per finalitat de garantir que les
condicions de les piscines d’ús públic no tinguin
un efecte negatiu sobre la salut i el benestar de
les persones usuàries.
Per assolir aquesta finalitat, aquest Decret, a
banda d’establir els requisits que han de reunir
les instal·lacions, els serveis annexos, i de delimitar les característiques de l’aigua i el seu
tractament, preveu també altres aspectes més
directament adreçats a garantir la seguretat i
a minimitzar els riscos per a les persones usuàries. En aquest sentit, es regulen certes activitats de risc, com ara l’ús de trampolins, palanques i tobogans, i en ordre a corresponsabilitzar
als usuaris en la minimització de riscos, es preveu l’obligació que els titulars de les piscines proporcionin a les persones usuàries unes normes
de règim intern, on es continguin pautes de comportament adreçades a la prevenció dels accidents i al manteniment de la higiene a les instal·lacions. Així mateix, i com una mesura més per
tal de garantir la seguretat dels usuaris, el Decret 95/2000, de 22 de febrer, estableix que les
piscines han de disposar d’un servei de salvament i socorrisme.
Pel que fa a aquesta última previsió, amb la
modificació de l’article 17 del Decret 95/2000,
de 22 de febrer, precitat, s’ha volgut introduir
una referència numèrica que permeti calcular
el nombre més idoni de socorristes en funció del
nombre de persones que practiquen el bany o
la natació.
D’altra banda, s’ha considerat convenient
excloure l’obligació de presència de personal de
salvament i socorrisme en les piscines en les
quals, per les seves dimensions, sigui possible
garantir un nivell equivalent de seguretat amb
l’aplicació de les mesures preventives que els
titulars de les piscines hauran d’incloure en les
normes de règim intern i amb l’establiment d’un
servei adequat de vigilància dels banyistes.
En determinats supòsits, es preveu que aquesta vigilància pugui ser assumida bé per monitors
diplomats en el lleure infantil i juvenil, els quals
per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre el col·lectiu d’infants i joves,
especialment vulnerables en aquest àmbit, poden ajudar a promoure conductes responsables
tendents a evitar i/o minimitzar situacions de risc
d’accident, bé per titulats superiors d’animació
d’activitats físiques i esportives. Així mateix, es
preveu que puguin fer-se càrrec d’aquesta tasca de vigilància aquelles persones, professionals
o voluntàries que acreditin la superació dels programes d’atenció sanitària immediata a què fa
referència el Decret 225/1996, de 12 de juny, pel
qual es regula la formació en atenció sanitària
immediata (DOGC núm. 2219, de 17.6.1996).
La formació específica en primeres cures
sanitàries que s’inclouen en els programes de capacitació dels col·lectius esmentats permeten garantir que disposen de coneixements per actu-
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ar en una situació d’emergència, fins a l’arribada
dels professionals sanitaris o l’accés del pacient
a un centre o servei assistencial.
Amb la modificació de l’article 17.3 s’ha volgut donar un tractament específic a les piscines
integrades en determinats allotjaments turístics,
tenint en compte la seva reduïda dimensió i l’escàs nombre d’usuaris potencials, en les quals la
prevenció dels accidents es canalitza a través de
les normes de règim intern d’obligat compliment
pels usuaris, amb mesures específiques per garantir la seguretat dels menors de 14 anys.
Com a mesura no merament informativa sinó
també preventiva s’estableix que en totes les piscines en què s’exclou de l’obligació de servei de
salvament i socorrisme i, en el seu cas, de servei de vigilància s’indiqui aquesta circumstància en un lloc visible per a l’usuari.
Finalment, als efectes de garantir la seguretat dels alumnes en la realització d’activitats, en
piscines, organitzades pels centres docents de
nivell no universitari, tenint en compte que els
currículums formatius de mestres i professors no
exigeixen coneixements ni habilitats per poder
actuar en cas d’accident, s’ha considerat convenient mantenir l’obligació de presència de personal de salvament i socorrisme.
Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el que
disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, vist l’informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya, a proposta
del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb
la deliberació prèvia del Govern,
DECRETO:
Article 1
Es modifica l’article 17 del Decret 95/2000, de
22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, el
qual queda redactat de la manera següent:
“Article 17
”17.1 Les piscines que disposin d’un o més
vasos amb una superfície total de làmina d’aigua superior als 200 metres quadrats han de disposar, durant l’horari de bany establert, d’un servei de salvament i socorrisme d’acord amb el
nombre de persones que es banyen o practiquen
la natació, el nombre i la visibilitat dels vasos i
les activitats que s’hi realitzin. La previsió del
nombre de socorristes per a un determinat període de temps ha d’estar documentada, sota la
responsabilitat del titular de les instal·lacions,
amb indicació de la identitat del personal, degudament format, encarregat d’aquest servei i
l’horari de desenvolupament de la seva funció.
En aquest mateix document ha de constar també
la previsió de banyistes, per períodes de cada
temporada d’obertura. Els socorristes han de poder ser identificats de manera fàcil pels usuaris
de la piscina. El personal d’aquest servei ha d’enregistrar les assistències prestades als usuaris de
la piscina.
”Als efectes de la determinació del nombre
de socorristes es tindrà en compte, com a mínim,
la relació d’un socorrista per a cada grup de doscents banyistes o fracció. El nombre de banyistes
es calcularà a raó de dos per cada cinc metres
quadrats de làmina d’aigua.
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”17.2 A les piscines que disposin d’un o més
vasos amb una superfície total de làmina d’aigua igual o inferior als 200 metres quadrats, no
és obligatòria la presència de personal de salvament i socorrisme. Tanmateix, en aquelles instal·lacions en què s’accedeixi a la piscina mitjançant el pagament d’una quantitat en concepte
d’entrada o de quota d’accés directa hi ha d’haver una persona encarregada de la vigilància dels
banyistes i de la supervisió del compliment de
les normes de règim intern, especialment en
aquells aspectes que fan referència a la prevenció dels accidents. Aquesta persona haurà de
tenir habilitats bàsiques en la pràctica de la
natació i haurà d’estar en possessió de la titulació
de grau superior d’animació d’activitats físiques
i esportives o del diploma de monitor en el lleure
infantil i juvenil lliurat per la Secretaria General de Joventut, o bé d’acreditar la superació dels
programes d’atenció sanitària immediata de
nivell 1 o 2 a què fa referència el Decret 225/
1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formació
en atenció sanitària immediata.
”Així mateix, a les piscines d’aquestes mateixes dimensions que estiguin integrades en establiments de restauració, com també en allotjaments turístics, inclosos els càmpings, i altres
tipus d’ instal·lacions i establiments reservats a
l’ús exclusiu de les persones que hi estiguin allotjades, sense necessitat de pagament d’una quota
d’accés directa, hi ha d’haver una persona que,
entre les seves tasques, tingui encarregada la
vigilància dels banyistes i la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència
a la prevenció dels accidents.
”A les piscines a què fa referència el paràgraf
immediatament anterior, quan la direcció de l’establiment programi activitats organitzades de
natació o jocs aquàtics destinades a grups de
persones menors d’edat, la vigilància, mentre
durin aquestes, serà assumida per una persona
que tingui habilitats bàsiques en la pràctica de
la natació i estigui en possessió de la titulació de
grau superior d’animació d’activitats físiques i
esportives o del diploma de monitor en el lleure
infantil i juvenil lliurat per la Secretaria General de Joventut, o bé que acrediti la superació
dels programes d’atenció sanitària immediata
de nivell 1 o 2 a què fa referència el Decret 225/
1996, de 12 de juny, esmentat, sens perjudici del
que disposa l’apartat 4 d’aquest article.
”A l’entrada de les instal·lacions a què fan
referència els paràgrafs anteriors, com també a
la zona de bany, s’ha de fixar, en un lloc perfectament visible per als usuaris, un rètol amb el
missatge següent:
”—Aquesta instal·lació no disposa de servei
de salvament i socorrisme—”.
”17.3 Queden excloses de les obligacions de
presència de personal de salvament i socorrisme i de vigilància establertes en els apartats
anteriors les piscines integrades en allotjaments
turístics en les modalitats de residències-cases
de pagès regulades al Decret 214/1995, de 27 de
juny (DOGC núm. 2085, de 7.8.1995), com també en la resta d’allotjaments turístics amb una
capacitat màxima autoritzada de 15 places.
”Aquests allotjaments turístics, en la zona de
bany, han de fixar, en un lloc perfectament visible per als usuaris, un rètol amb el missatge
següent:
”—Aquesta piscina no disposa de servei de
salvament i socorrisme ni de vigilància dels banyistes—.

”Les normes de règim intern d’aquestes piscines hauran de fer constar la prohibició que els
menors de 14 anys puguin accedir a la piscina
sense la presència d’un adult responsable.
”17.4 En les piscines de tot tipus d’instal·lacions, quan estiguin ocupades per grups d’infants i de joves en exercici d’activitats amb finalitat educativa, cultural, lúdica, recreativa, social
o d’esbarjo, organitzades d’acord amb la seva
normativa reguladora, pels centres docents de
nivell no universitari de Catalunya per als seus
alumnes, sota la responsabilitat dels propis professors, serà obligatòria la presència del servei
de salvament i socorrisme previst a l’apartat 1
d’aquest article”.
Article 2
Es modifica l’article 25 del Decret 95/2000, de
22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, el
qual queda redactat de la manera següent:
‘‘Article 25
”Els titulars de les piscines d’ús públic són
els responsables del funcionament, el manteniment, la salubritat i la seguretat de les piscines, en compliment del que disposa aquest
Decret. A aquests efectes, durant el període
d’obertura al públic de la piscina, han de garantir la disponibilitat d’una persona responsable
del manteniment i el correcte funcionament de
les instal·lacions.”
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
Els titulars de les piscines incloses en l’àmbit
d’aplicació del Decret 95/2000, de 22 de febrer,
disposaran d’un termini de tres mesos des de la
data de l’entrada en vigor d’aquest Decret per
adreçar a l’ajuntament corresponent la documentació acreditativa del compliment de les previsions establertes a la nova redacció de l’article 17 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, abans
esmentat, als efectes d’autorització preceptius.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 12 de juny de 2001
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
EDUARD RIUS I PEY
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
(01.162.032)
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