Parcs aquàtics
Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i el funcionament dels parcs aquàtics (Correcció d'errada
en el DOGC núm. 1020, pàg. 3065, de 20.7.1988).
NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableixen els decrets
92/1991 i 235/1994.

La progressiva expansió del turisme a Catalunya va propiciant, per part del sector, la recerca d'ofertes complementàries que
constitueixin, al seu torn, un factor d'animació de l'esmentada activitat. Formant part d'aquesta dinàmica, han aparegut els parcs
aquàtics com a recintes tancats, on s'ofereix a l'usuari múltiples i diverses atraccions que potencien el gaudiment de l'aigua com a
element principal d'un joc estimulant que, per evitar riscs, ha de desplegar-se en el marc d'una normativa adequada. Per altra part,
essent l'esmentat l'objectiu
principal dels parcs aquàtics, aquestes instal·lacions presenten d'altres alternatives complementàries d'esbarjo al seu si, tals com
restaurants, zones per practicar el "pic-nic", esports, etc. Aquestes circumstàncies fan que, de fet, la seva oferta es dirigeixi a
amplis sectors de la població de manera indiscriminada i que la seva incidència en el turisme sigui també de gran importància. Per
tant, els consumidors i usuaris d'aquestes modalitats de diversió tenen dret a trobar en els parcs aquàtics la seguretat necessària
per gaudir de les seves instal·lacions sense risc, utilitzant, al seu torn, les atraccions d'acord amb les instruccions i mesures de
precaució establertes.
El Decret afecta també les atraccions aquàtiques instal·lades en platges, llacs, pantans o bé en altres recintes tancats, tals com
piscines col·lectives d'ús públic. En efecte, les esmentades atraccions hauran de complir, per a la seguretat dels usuaris, les
condicions
tècniques que conté l'Annex 1 d'aquest Decret.
És possible que l'aplicació del Reglament faci palesa la necessitat de la seva adequació, una realitat viva i canviant per raó de la
demanda del públic i els avenços tecnològics. Per aquest motiu, es preveuen els mecanismes per anar adaptant-lo a les
circumstàncies objectives fins a completar, mitjançant les normes administratives corresponents, el desenvolupament ordenat
d'una activitat que pot ser font d'atracció turística.
Finalment, cal dir que l'activitat objecte d'aquest Decret presenta un caràcter notoriament interdisciplinar, fet que ha motivat la
intervenció, en la seva elaboració, dels Departaments de Governació, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres
Públiques, Indústria i Energia, Comerç, Consum i Turisme i de Treball, i farà imprescindible la coordinació entre els diversos
Departaments en l'aplicació del Reglament i també amb els
ajuntaments, als quals correspon atorgar, d'acord amb aquest Decret, les llicències oportunes així com les autoritzacions de
reobertura anual, una vegada s'hagi comprovat l'estat de les instal·lacions.
A proposta dels Consellers de Comerç, Consum i Turisme i de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:
Capítol 1
Objecte i àmbit de la disposició. Definició de l'activitat
Article 1
Aquesta disposició té per objecte establir les condicions que han de reunir els parcs aquàtics per a la seva instal·lació i
funcionament a l'àmbit territorial de Catalunya.
Article 2
2.1 Es considera parc aquàtic el recinte tancat l'objecte principal del qual és l'ús de diverses atraccions recreatives, la utilització de
les quals comporta el contacte dels seus usuaris amb l'aigua.
2.2 No es consideren parcs aquàtics els mers recintes tancats amb piscines d'ús comú destinades, principalment, a l'exercici de la
natació i al bany dels usuaris. No obstant, les atraccions aquàtiques instal·lades en les esmentades piscines d'ús col·lectiu i a les
platges, llacs o pantans, hauran de reunir les condicions que estableix l'Annex 1 d'aquest Decret.
Capítol 2
Sol·licitud d'autorització d'instal·lació d'un parc aquàtic. Procediment
Article 3
Les persones o entitats que vulguin instal·lar un parc aquàtic hauran de presentar, amb caràcter previ, la sol·licitud de llicència
d'activitat específica per a parc aquàtic en el municipi on es vulgui instal·lar, adjuntant, per triplicat, les dades i documentació
següent:
3.1 Documentació acreditativa del sol·licitant:
a) Si el sol·licitant és una persona física: fotocòpia del DNI i el domicili per a notificacions.
b) Si el sol·licitant és una persona jurídica: les dades del representant, amb els mateixos requisits de l'apartat anterior, fent
constar, a més, el caràcter pel qual té la representació de l'entitat, les dades d'aquesta, indicant el seu nom, el domicili social i el
número de CIF, i adjuntant fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'entitat inscrita en el Registre corresponent.
c) Còpia de l'escriptura de propietat, del contracte d'arrendament de les finques que integren el parc o la disponibilitat dels
terrenys.
3.2 Projecte tècnic del conjunt de l'establiment, de les instal·lacions, edificacions i serveis que el componen, signat per un tècnic

competent i visat pel corresponent col·legi professional, que constarà dels documents següents:
a) Memòria descriptiva de les característiques generals de l'obra i justificants de les solucions concretes adoptades.
b)Plec de condicions tècniques.
c)Pressupost amb estimació global de cada capítol, ofici o tecnologia.
d) Plànol de situació, a escala mínima 1:2.000, amb representació de les vies d'accés i comunicació i de la seva amplitud, tipus
d'edificació als voltants del terreny del parc, distància als nuclis habitats més propers i els accidents de relleu i del paisatge més
notables.
e) Plànol topogràfic a escala mínima 1:500 per a superfícies inferiors a 5 ha i 1:1.000 per a superfícies superiors a 5 ha amb
corbes de nivell a equidistància d'1 m en el qual s'indiquin les edificacions i l'arbrat existent.
f) Plànol general del parc a escala mínima 1:500 per a superfícies inferiors a 5 ha i 1:1000 per a superfícies superiors a 5 ha en el
qual figurarà l'emplaçament dels diferents serveis, instal·lacions, edificacions, vials, piscines, jardins i tots els elements que
componen l'estructura del parc i usos específics de les diverses zones, amb indicació expressa dels vials d'accés i la seva
amplitud respecte a les edificacions emplaçades a l'interior del parc amb un ús específic.
g) Plànol de les edificacions projectades a escala 1:50 o 1:100, segons el seu volum, amb les plantes, façanes i seccions
necessàries per a la seva completa interpretació.
h) Plànol de cadascuna de les atraccions, segons el seu volum, amb tots els elements gràfics necessaris per a la seva completa
interpretació.
i) Plànol general de les instal·lacions que seguidament es relacionen:
Energia elèctrica.
Evacuació d'aigües residuals.
Aigua potable.
Aigua per al funcionament de les atraccions.
Tractament i eliminació de deixalles.
Instal·lació de gas.
Vials i aparcaments.
Detall i situació de la senyalització destinada a
l'orientació de l'usuari i a remarcar la forma d'ús obligat
de cada instal·lació específica.
3.3 Memòria de les característiques de l'emplaçament, accessos i aparcament, de les seves possibilitats d'esbarjo, horari i
aforament i del sistema de control permanent del nombre de persones existents dins del recinte, on s'hi inclouran:
a) El càlcul del nombre de monitors, vigilants, personal mèdic, socorristes i mantenidors que estaran al servei del parc i dels seus
usuaris, en funció de l'aforament, instal·lacions, llurs característiques i dimensions.
b) Les mesures de seguretat previstes per a l'adequada protecció dels usuaris de les instal·lacions i dels treballadors del parc,
amb indicació expressa per part de l'autor del projecte que aquest és conforme al conjunt de disposicions legals que els són
d'aplicació.
Pel que fa a les instal·lacions específiques dels parcs aquàtics, es determinaran les característiques tècniques de cadascuna
d'elles i dels materials utilitzats, les condicions d'utilització i el programa de manteniment previst, justificant la seva adequació als
requisits de seguretat dels usuaris. Per a la justificació de les condicions de seguretat es tindran en compte les prescripcions
d'aquest Reglament i disposicions que el despleguin així com tots els Reglaments sectorials que siguin d'aplicació i les
recomanacions que l'experiència del fabricant i del projectista aconsellin quant a les
qüestions no reglamentades específicament.
c) Pla d'emergència que contindrà, com a mínim, una descripció i valoració dels supòsits que poden produir accidents o avaries no
desitjables, i mitjans que es disposaran per fer-los front:
Serveis d'assistència i socors i d'informació al públic.
Mesures de paralització d'instal·lacions que esdevinguin perilloses.
Mesures per a l'evacuació del parc.
Mesures per a la prevenció i extinció d'incendis.
Mesures per al control de l'aforament global i unitari de cada instal·lació en particular.
d) Dictamen d'una Entitat d'Inspecció i Control (EIC) concessionària de la Generalitat de Catalunya sobre la idoneïtat de
cadascuna de les instal·lacions i dels materials emprats, de les condicions d'utilització, del programa de manteniment previst i del
conjunt de les mesures respecte a les condicions de seguretat per als usuaris establertes a l'Annex 1 d'aquest Decret.
e) Proposta de l'import i característiques de la pòlissa d'assegurança per cobrir els riscs dels usuaris.
3.4 En tot cas, caldrà acompanyar la sol·licitud amb un informe de la Comissió d'Urbanisme sobre la ubicació del parc projectat.
Capítol 3
Tramitació de la sol·licitud
Article 4
4.1 L'Ajuntament, un cop rebuda la sol·licitud i el projecte tècnic, trametrà un exemplar a la Comissió Territorial d'Indústria i
Activitats Classificades corresponent, per tal que emeti informe, en el termini d'un mes, en relació amb la incidència i l'impacte de
l'activitat sobre l'entorn, d'acord amb els objectius de la normativa sobre indústries i activitats classificades i de l'adequació del
projecte al que disposa aquest Decret i les
altres reglamentacions que li siguin d'aplicació.
Així mateix, l'Ajuntament trametrà una altra còpia a la Direcció General de Turisme, per tal que, en el moment que sigui procedent,
pugui inscriure el parc en el Registre General d'Empreses i Activitats Turístiques.
4.2 A la vista de l'informe de la Comissió, en el termini de dos mesos des de la sol·licitud d'aprovació del projecte, l'ajuntament
dictarà la resolució que correspongui per tal d'autoritzar o no l'activitat. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat resolució
expressa, s'entén desestimada.

Article 5
La llicència d'activitat haurà d'atorgar-se amb caràcter previ o simultàniament a la llicència d'obres. Els condicionants, les
limitacions o el refús de
l'aprovació del projecte per part de la Comissió d'Activitats Classificades serà vinculant per a l'Ajuntament.
Article 6
Les ampliacions i les modificacions de les instal·lacions i obres projectades o existents que puguin afectar les condicions de
seguretat respecte al projecte autoritzat hauran de ser aprovades, prèviament, seguit el tràmit previst per a l'aprovació del
projecte. Tractant-se d'altres modificacions, hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament, previ informe del departament o
departaments que, per raó de la matèria, correspongui. A aquests efectes, l'Ajuntament dictar resolució en el termini d'un mes.
Passat aquest termini sense dictar resolució d'entendrà autorizada la modificació.
Capítol 4
Sol·licitud de funcionament
Article 7
7.1 Abans d'iniciar l'activitat, el seu titular sol·licitarà a l'Ajuntament corresponent la visita de comprovació a fi d'obtenir l'acta
pertinent, conforme les instal·lacions s'ajusten al projecte aprovat i a la llicència, i que s'han adoptat, si s'escau, les mesures
correctores.
S'entén desestimada la sol·licitud si no s'ha dictat resolució expressa en el termini de dos mesos a comptar des de la seva
presentació.
7.2 A aquests efectes, l'interessat haurà d'aportar, per duplicat, la documentació següent:
a) Certificació final d'obra signada pel tècnic director i visada pel Col·legi professional corresponent, conforme aquesta s'ajusta al
projecte aprovat, i si s'han tingut en compte els condicionants imposats pels tècnics.
b) Informe d'una Entitat d'Inspecció i Control sobre el compliment de les condicions de seguretat mínimes reglamentàries i les
condicions tècniques establertes en la concessió de llicència i en el projecte.
c) Certificat dels Serveis o Delegació Territorial de Salut Pública conforme la qualitat de l'aigua i la salubritat ambiental s'adequa a
la normativa vigent.
d) Pòlissa d'assegurances per l'import exigit.
7.3 L'Ajuntament comunicarà a la Comissió d'Indústries i Activitats Classificades la sol·licitud de funcionament, per tal que
aquesta, si ho creu oportú, faci les comprovacions que estimi adients.
7.4 La visita de comprovació s'haurà d'efectuar, ordinàriament, en el termini màxim de vint dies des de la data en què el titular la
demani a l'Ajuntament respectiu.
7.5 Es poden aixecar actes de comprovació parcials de les instal·lacions. En aquest cas, les instal·lacions que no hagin obtingut
l'acta de comprovació positiva hauran de complir les mesures correctores que indiquin els tècnics i, una vegada aplicades, esperar
la nova comprovació i
l'informe favorable abans de posar-les en funcionament.
Article 8
L'autorització de funcionament del parc aquàtic no suposarà la de les instal·lacions corresponents a serveis per a les quals hi hagi
una normativa específica.
Capítol 5
Sol·licitud d'inspecció anual
Article 9
Cada temporada abans de la reobertura, o una vegada a l'any en qualsevol cas, els parcs aquàtics se sotmetran a una revisió que
haurà de portar a terme a petició del titular, una Entitat d'Inspecció i Control concessionària de la Generalitat per comprovar que
es mantenen les condicions de seguretat i prevenció inicials. L'EIC farà una inspecció de les condicions de seguretat tant de les
instal·lacions específiques, com de les complementàries de serveis, i farà constar en l'informe que estengui que s'han realitzat les
proves anuals d'aquelles instal·lacions que així ho requereixin reglamentàriament. Per a aquesta inspecció l'EIC disposarà del
llibre de reclamacions, i el llibre de registre d'incidències assistencials de la temporada anterior en el qual constaran les lesions, la
causa, el lloc i la qualificació mèdica.
El titular sol·licitarà a l'Ajuntament l'acta de conformitat aportant:
a) L'informe emès per l'EIC.
b) Informe anual emès per la regió sanitària corresponent del Servei Català de la Salut, que serà sol·licitat per les empreses en un
termini màxim de vint dies abans de l'inici de la temporada, amb l'obligació, per part d'aquestes, de tenir les instal·lacions
disposades per a la inspecció corresponent en un termini màxim de deu dies abans de la seva obertura.
c) El rebut actualitzat de la pòlissa d'assegurances.
d) El document TC-2 o equivalent conforme té en plantilla els monitors, vigilants, personal mèdic, socorristes i mantenidors
exigibles d'acord amb l'aforament del parc, instal·lacions, llurs característiques i dimensions, o declaració jurada del propietari on
es doni compte que en disposarà en el moment de la reobertura del parc.
e) Declaració de l'aforament del parc i sistema que se segueix per al control d'aquest.
f) Llibre de reclamacions de la temporada anterior.
g) Llibre de registre d'incidències assistencials realitzades la temporada anterior a què es refereix l'article 19.
Passats 20 dies sense rebre objeccions a la sol·licitud, els interessats podran reobrir les seves instal·lacions, sens perjudici de
complir les normes de funcionament d'aquest Reglament i les imposades per la concessió de llicència.
Capítol 6
Condicions generals de construcció de les instal·lacions dels parcs aquàtics

Article 10
Les característiques de les instal·lacions d'un parc aquàtic han de tenir per objecte, entre d'altres, prevenir accidents i evitar
qualsevol risc sanitari, i en la seva construcció s'hauran d'observar les prescripcions establertes a l'Annex 1 i 2 d'aquest Decret.
Article 11
Els parcs aquàtics disposaran d'un local, degudament senyalitzat, destinat a ús exclusiu del servei mèdic per portar a terme
qualsevol atenció sanitària d'urgència bàsica que pugui haver-hi en les instal·lacions, i que haurà de reunir les condicions que
s'estableixen a l'Annex 2.
Article 12
Les instal·lacions tècniques del parc -electricitat, abastament d'aigua, gas, instal·lacions de calefacció, climatització o aigua
calenta sanitària, així com els equips de producció de calor, acumuladors, bombeig, compressió- que disposin ja d'un reglament
específic, estaran subjectes quant a la seva instal·lació, proves, conservació i tràmits administratius al que estableixen els
corresponents reglaments. En qualsevol cas, els equips
esmentats i els elements de regulació i control d'aquestes instal·lacions s'emplaçaran en un àrea inaccessible als usuaris del parc.
Article 13
Les atraccions d'un parc aquàtic hauran d'estar construïdes de manera que la seva correcta utilització no comporti perill a l'usuari.
En tot cas, estaran projectades i construïdes d'acord amb el que estableix l'Annex 1 d'aquest Decret. Les atraccions aquàtiques
que s'instal·lin en les platges, llacs, pantans o piscines d'ús col·lectiu hauran de reunir també les condicions de l'Annex 1.
Article 14
14.1 L'aforament d'un parc aquàtic es determinarà en funció de la superfície total del solar on es pretengui instal·lar, establint com
a criteri màxim, el d'una persona per cada set metres quadrats de superfície.
14.2 Tanmateix, l'interessat, atenent a les característiques del parc i dels serveis complementaris, podrà proposar un aforament
diferent del màxim assenyalat, la necessitat del qual vindrà justificada en la memòria descriptiva del projecte. En qualsevol cas,
les vies d'accés i d'evaquació hauran de ser, quant a nombre i dimensions, les exigides per la legislació d'espectacles i activitats
recreatives.
14.3 Dins l'aforament total del parc aquàtic, cadascuna de les activitats complementàries que s'ofereixin a l'usuari, tindran
assenyalat un aforament d'acord amb la normativa d'espectacles i activitats recreatives.
Article 15
Els parcs aquàtics disposaran dels blocs de serveis higiènics necessaris de manera que cap atracció aquàtica no quedi més lluny
de 100 metres d'un bloc de serveis. Els parcs aquàtics disposaran d'un mínim d'inodors d'acord amb el que estableix l'Annex 1
d'aquest Decret.
Article 16
Totes les instal·lacions dels parcs aquàtics hauran d'estar senyalitzades i les atraccions hauran de disposar d'un cartell en el qual,
amb caràcters visibles, s'informi a l'usuari de les característiques i instruccions per a la seva utilització, nombre i disposició de
monitors i socorristes, si s'escau.
Article 17
A cadascun dels vasos de recepció hi haurà socorristes diplomats amb possibilitat de comunicació visual i acústica constant amb
els monitors corresponents, per tal de garantir la màxima seguretat de l'atracció.
17.1 El nombre de socorristes serà d'un mínim de:
a) 1 socorrista fins a 500 m2 de superfície de làmina d'aigua per cada vas.
b) 2 socorristes entre 500 i 1.000 m2 de superfície de làmina d'aigua per cada vas, i, a partir de cada 1.000 m2 d'excés, 1
socorrista més.
En el cas de les piscines d'ones el nombre de socorristes serà d'un més. Els socorristes hauran d'estar presents en les piscines
durant la totalitat de l'horari de funcionament de les instal·lacions.
17.2 Tot el personal socorrista haurà d'anar uniformat en el vestir a fi i efecte que siguin clarament identificables, i hauran de
disposar de sistemes de comunicació ràpids amb el servei mèdic del parc aquàtic.
Article 18
Els monitors tindran com a funció principal la de vetllar per a una correcta utilització de les atraccions, així com explicar-ne l'ús,
impedir-ne l'accés a persones que no reuneixin les condicions necessàries per a la seva utilització i regular-ne el pas, així com
d'altres complementàries, en cas de necessitat. El nombre de monitors serà l'adequat per a cadascuna de les atraccions i, com a
mínim, n'hi haurà un a l'inici de cada atracció.
Capítol 7
Obligacions i drets de l'empresa
Article 19
19.1 Obligacions.
L'empresa estarà obligada a complir permanentment, en tots els seus punts, les especificacions contingudes en l'autorització de
funcionament, ajustant-se a les condicions del projecte aprovat, particularment les relatives a les mesures de seguretat de les
instal·lacions i atraccions i al nombre, preparació i distribució dels treballadors.
L'empresa assumirà directament davant l'administració les responsabilitats que es derivin de l'estat i funcionament de les
instal·lacions i atraccions, així com de la contractació, preparació, idoneïtat i actuació del personal al seu servei.
L'empresa redactarà un Reglament de règim intern que serà d'obligat compliment per a tota la plantilla que formi part de

l'explotació, així com per als usuaris de les instal·lacions i atraccions, i que haurà de ser exposat per a coneixement general.
L'empresa haurà de disposar d'un llibre de reclamacions a disposició dels usuaris i d'un llibre d'incidències on quedin reflectits els
accidents i les contingències que puguin ocórrer; i anunciarà el primer d'aquests per al coneixement dels usuaris. Ambdós llibres
hauran d'estar diligenciats per la Direcció General del Joc i d'Espectacles.
En el llibre-registre d'incidències assitencials es farà constar:
a) Dades d'identificació del pacient (nom, adreça, telèfon, i data de naixement).
b) Descripció de les lesions, causa i qualificació.
c) Lloc de l'accident.
d) Centre assistencial on es trasllada l'accidentat, si s'escau.
19.2 Drets.
Els encarregats de seguretat de l'empresa podran expulsar del recinte aquells usuaris el comportament dels quals sigui perillós o
molest o impliqui transgressió de les normes establertes.
Aquests fets es faran constar mitjançant diligència en el propi llibre de reclamacions.
Capítol 8
Obligacions i drets dels usuaris
Article 20
20.1 Obligacions.
Els usuaris de les instal·lacions i les atraccions hauran d'observar en tot moment el comportament cívic, seguir les instruccions de
monitors, vigilants i socorristes i hauran de complir les normes contingudes en el Reglament de règim intern que estarà exposat
públicament per a coneixement dels usuaris.
Es prohibeix la utilització de les instal·lacions i atraccions sota els efectes de l'alcohol i estupefaents o en qualsevol altre estat que
alteri les condicions físiques i psíquiques normals de l'individu. Si s'escau, hauran de ser respectades les limitacions que, en raó
de l'edat, siguin imposades per a la utilització de determinades atraccions. En tot cas, a cadascuna de les atraccions hi haurà
d'haver un rètol indicant les condicions d'ús d'aquesta.
20.2 Drets.
Els usuaris de les instal·lacions i atraccions tenen dret a:
a) La correcta prestació de serveis per part de l'empresa.
b) Rebre assistència sanitària d'urgència bàsica en els casos que sigui necessària.
c) Exigir responsabilitats a l'empresa quan es produeixin accidents imputables a aquesta i, si s'escau, a ser indemnitzats.
Capítol 9
Infraccions i sancions
Article 21
A l'empara del que preveu la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i d'acord amb les
prescripcions establertes en aquest Reglament, així com de la normativa en matèries específiques, es tipifiquen com infraccions
les següents:
21.1 Infraccions lleus:
La simple irregularitat o negligència en el compliment del que estableix aquest Reglament, sempre que no tingui transcendència
directa per als usuaris.
21.2 Infraccions greus:
21.2.1 Les infraccions a què fa referència l'apartat anterior es qualificaran com a greus sempre que la irregularitat o negligència
suposi un greu risc per a la seguretat dels usuaris.
21.2.2 La negativa o resistència a subministrar les dades requerides per l'autoritat competent per al compliment de les seves
funcions o el subministrament d'informacions inexactes o documentació falsa.
21.2.3 La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en els darrers tres mesos.
21.3 Infraccions molt greus.
21.3.1 La manca de control i precaucions exigibles en les instal·lacions i en el funcionament de les atraccions.
21.3.2 La negativa o resistència o qualsevol altra forma de pressió als funcionaris encarregats de les funcions a què fa referència
aquest Decret.
21.3.3 La reincidència en la comissió d'infraccions greus que no siguin al seu torn conseqüència de reincidència en infraccions
lleus.
Article 22
Les infraccions a què fa referència aquest Reglament seran sancionades amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus: fins a 100.000 Pta.
b) Les infraccions greus: des de 100.000 fins a 2.500.000 Pta.
c) Les infraccions molt greus: des de 2.500.000 fins a 25.000.000 Pta.
Article 23
En els casos d'infraccions qualificades com a molt greus es podrà decretar el tancament temporal de l'establiment per un període
màxim de cinc anys. La facultat d'acordar el tancament queda atribuïda al Consell Executiu. En l'acord del Consell sobre el
tancament de l'establiment es podran determinar mesures complementàries per a la plena eficàcia de la decisió.
Article 24
No tindrà caràcter de sanció la clausura o tancament de les instal·lacions o atraccions aquàtiques que no comptin amb les
autoritzacions o registre, si s'escau, o la suspensió del seu funcionament, fins que es rectifiquin els defectes o s'acompleixin els
requisits exigits.

Article 25
Els ajuntaments hauran de vetllar, en l'àmbit de les seves competències, per al compliment del present Reglament imposant, si
s'escau, les multes corresponents fins al límit de 250.000 Pta.
Article 26
Correspon als Departaments de Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques, Indústria i Energia, Comerç,
Consum i Turisme i Treball l'exercici de les funcions pròpies amb vista al compliment de la normativa específica que afecti al
present Reglament i, en el mateix sentit, al Departament de Governació les funcions d'inspecció i les sancionadores en matèria
d'espectacles i activitats recreatives, d'acord amb el Decret 372/1985, de 13 de desembre.
Els òrgans competents per a la imposició de les sancions previstes a l'empara de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la
defensa dels consumidors i usuaris, a què fa referència el present Capítol, són:
a) El Director General de Consum i Disciplina del Mercat, al qual correspon imposar les multes fins a 2.500.000 Pta.
b) Al Conseller de Comerç, Consum i Turisme correspon imposar les multes per infraccions molt greus, fins al límit de 5.000.000
Pta.
c) Al Consell Executiu correspon imposar les multes de quantia superior a 5.000.000 de Pta i el tancament d'establiments.
Article 27
El procediment sancionador s'ajustarà al que estableix el Capítol 2 del Títol III de la Llei de procediment administratiu.
La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència aquest Reglament serà independent de la responsabilitat
civil, penal o d'altre ordre que, si s'escau, pugui exigir-se als infractors.
Capítol 10
Prescripció i caducitat
Article 28
Les infraccions a què fa referència el present Decret prescriuran als cinc anys. El termini de la prescripci començarà a comptar
des del dia en què s'hagi comès la infracció. La prescripció s'interromprà des del moment que el procediment es dirigeixi contra el
presumpte infractor.
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 expedient sancionador.
Article 29
Iniciat el procediment sancionador previst en els articles 133 i 137 de la Llei de procediment administratiu i passats sis mesos des
de la notificació a l'interessat de cadascun dels tràmits previstos en l'esmentada llei sense que s'impulsi en tràmit següent, es
produirà la caducitat del procediment i s'arxivaran les actuacions, excepte entre la notificació de la proposta de resolució i aquesta,
en què podrà transcórrer un any.
Disposició transitòria
Les instal·lacions compreses en aquest Reglament amb llicència municipal anterior a la seva entrada en vigor estaran subjectes a
totes les condicions de funcionament i prevenció detallades en aquell, al tràmit d'obertura de temporada o inspecció periòdica
anual, segons s'escaigui, i
a l'establiment d'una assegurança suficient per rescabalar els usuaris dels danys que es produeixin dins del seu recinte, usant o
sense usar les instal·lacions aquàtiques. L'informe preceptiu de l'EIC es pronunciarà sobre l'adequació de les instal·lacions i el seu
funcionament a les condicions de seguretat exigides en aquest Reglament, i proposarà les mesures correctores que consideri
necessàries. En tot cas, en el termini màxim d'un any,
hauran de complir la totalitat de les condicions establertes en aquest Reglament.
Disposició addicional
Les empreses han de presentar davant l'ajuntament corresponent per a la seva aprovació els plans relatius a la seguretat dels
usuaris quan es tracti de la implantació de noves atraccions o d'una ampliació de les que ja hi ha.
Així mateix, poden proposar la modificació del nombre de monitors i socorristes que estableix la present disposició quan les
condicions tècniques o d'ús d'una determinada atracció així ho aconsellin.
Disposicions finals
- 1 S'autoritza els Departaments de Sanitat i Seguretat Social i d'Indústria i Energia per dictar les ordres necessàries per tal
d'actualitzar, segons les
circumstàncies, el contingut dels Annexos 2 i 1 d'aquest Reglament, respectivament.
- 2 El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de març de 1988
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Molins i Amat
Conseller de Comerç, Consum i Turisme
Agustí Bassols i Parés
Conseller de Governació

Annex 1
- 1. Piscines
1.1 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. Els vasos de recepció de tobogans i pendents fluvials tindran el
tractament de piscines d'ús col·lectiu pel que fa a la qualitat sanitària de l'aigua. Pel que fa a les característiques de construcció
del vas, es considerarà com a part integrant del projecte de funcionament de l'atracció.
1.2 Piscines d'onades
S'entén per piscines d'onades aquelles que disposen d'un mecanisme que genera onades en la seva superfície. Aquestes
pisicines d'una manera general hauran de complir les mateixes normes que les piscines d'ús col·lectiu. Com a normes
específiques de disseny, tindran les següents:
a) Les escales hauran d'estar encastades en els murs i no es poden descollar per l'acció de les ones.
b) El vorell superior del vas no oferirà perill als banyistes, en el moment de funcionament de les onades, per cops amb elements
que surtin. Igualment, per evitar això, s'haurà de col·locar una surada separada, com a mínim 1 metre de la zona de generació
d'onades.
c) Les finestres de sortida de les cambres d'onades es protegiran amb reixes amb una separació màxima entre barrots verticals
de 12 cm.
d) El dispositiu de producció d'onades tindrà un sistema de parada d'emergència situat junt al lloc de vigilància permanent
d'aquesta.
- 2. Tobogans
2.1 S'entén per tobogan aquàtic tota atracció formada per una superfície en pendent regada per aigua per la qual els usuaris
llisquen directament o sobre una plataforma.
2.2 Els tobogans hauran de satisfer, en general, les condicions següents:
a) Tots els passos del recinte del parc aquàtic hauran de separar-se com a mínim 1 metre del cantell del tobogan o estar
resguardats amb baranes que evitin interferències entre ells.
b) Els tobogans es basaran sobre una estructura de suport o directament sobre el sòl de manera que sempre quedi garantit el seu
bon assentament i no es perdi la continuïtat de la seva superfície en les juntes.
c) Les escales de pujada al punt de sortida del tobogan hauran de ser segures i disposar de baranes. La plataforma de sortida
disposarà d'agafadors.
d) Tota la superfície interior de lliscament haurà de ser llisa, contínua i d'un material no abrasiu per a l'usuari.
e) Les juntes d'unió de les diferents peces que constitueixen el conducte hauran de ser suaus, sense desnivells, i recobertes de
material lliscant similar al del conducte, de tal manera que garanteixin l'impossibilitat que l'usuari s'hi pugui fer cap mal en l'ús
normal de l'atracció.
f) Els cantells no podran ser causa de ferides al usuari.
g) Les corbes estaran suficientment peraltades per evitar la sortida brusca de l'usuari per efecte de la velocitat.
h) L'angle del tram final de la superfície lliscant haurà de ser com a màxim de 7º.
i) Tindrà de fondària d'aigua com a mínim 1 metre, llevat que el projecte presenti més o menys fondària donada la velocitat final
d'arribada. En el cas que la frenada sigui hidroestàtica la fondària serà proporcional a la velocitat final.
j) Tot tobogan haurà de disposar d'una superfície de recepció en el vas d'aigua d'utilització exclusiva per tal que impedeixi
l'encontre dels usuaris quan arribin i durant el trajecte que hagin de recórrer per abandonar l'esmentat vas.
k) La distància entre la línia central d'un tobogan i una paret lateral del vas de recepció no serà inferior a 1,5 metres.
2.3 Els tobogans en els quals la velocitat de lliscament pugui ser igual o superior a 8 m/s. hauran de disposar, en el seu tram final,
d'un sistema de frenada que redueixi progressivament la velocitat de l'usuari al abocar-lo al vas de recepció.
- 3 Pendents fluvials
S'entén per pendent fluvial tota atracció formada per un corrent d'aigua canalitzada en pendent per la qual els usuaris baixen en
flotació. Els pendents fluvials, en general, hauran de satisfer les condicions c), f), g) i h) exigides als tobogans.
- 4 Inodors
4.1 Les instal·lacions dels serveis higiènics hauran de tenir ventilació adequada. El terra i les parets, fins a una alçada mínima
d'1,80 m, es revestirà de materials que garanteixin la seva impermeabilitat.
4.2 Els inodors dels homes seran totalment independents dels de les dones, i, dins de cada bloc, els serveis d'inodors estaran
separats dels de les dutxes i els lavabos. El nombre mínim d'inodors serà de 6 i el de lavabos de 3 per cada 1.000 persones
d'aforament màxim.

Annex 2
Condicions d'atenció sanitària
- 1 La dimensió del local destinat al servei mèdic serà com mínim de 15 m2 i disposarà de rentamans, d'il·luminació general i local,
d'armaris per al material i la medicació i d'endolls suficients per a l'equipament mèdic.
- 2 El servei mèdic estarà dotat del material i productes farmacèutics següents:
A) Equipament:
Llitera amb rodes i basculant.
Focus d'exploració.
Bombones d'oxigen.

Equip i instrumental d'intubació:
Laringoscopi amb pales de tres mides.
Tubs endotraqueals.
Connexions tubs-ambú.
Pinces de llengua.
Obreboques.
Ambú amb mascaretes de tres mides.
Cànules de Guedel de tres mides, com a mínim.
B) Material sanitari fungible:
Cotó.
Equips d'infusió.
Xeringues d'un sol ús IM i IV del mateix racord
que les xeringues, 40x8, 35x8 i 25x8.
Xeringues d'insulina amb agulla d'un sol ús per a
injeccions d'adrenalina.
Gases estèrils en sobres.
Tisores corbes.
Benes 5x5 i 5x7.
Embenatges tubulars per a extremitats.
Esparadrap antial·lèrgic 2,5x5 i 5x5.
Catgut 000.
Tires de sutura cutània.
Seda de sutura 000, 0000, 00000.
Tires reactives per a determinació de glucosa i acetona en
l'orina i la sang.
Fèrules metàl·liques o inflables.
Collaret cervical (2 mides).
Equip estèril amb pinces de dissecció:
Pinces de mosquit.
Pinces de cordó umbilical.
Pinces portagulles.
Guants estèrils d'un sol ús (mides 7, 7,5 i 8).
Guants d'exploració plàstic d'un sol ús.
Rasuradors estèrils.
Tires elàstiques per a compressió ("Smarts").
Tires per a taponament nasal.
Depressors de llengua d'un sol ús.
Fonendoscopi amb campana i membrana.
Esfingomanòmetre de columna de mercuri de paret i un
portàtil per als desplaçaments.
Martell de reflexos.
Llanterna de butxaca per a exploració clínica.
Lanceta de Frankel.
Altre material com: llençols estèrils, mantes, tovalloles i
cel·lulosa.
S'ha de preveure un sistema d'esterilització del
material o bé utilitzar material d'un sol ús.
C) Medicació:
Esponja de gelatina.
Hemostàtic local solució.
Solució salina fisiològica, 500 ml, amb equip.
Glucosa ampolles al 50% 20 ml.
Solució salina fisiològica amp. 10 ml.
Adrenalina ampolles.
Nitroglicerina sublingual.
Lidocaïna 5% ampolles 50 ml.
Nifedipina càpsules.
Furosemida ampolles.
Vaselina pomada.
Povidona iodada sabó.
Povidona iodada solució al 10%.
Alcohol de 70% GL.
Clorhexidina solució.
Apòsits cicatritzans en unisodi.
Apòsits de sulfadiazina argèntica.
Metilprednisolona vial 250 mg.
Mepivacaïna ampolles al 2% 2 ml o altre anestèsic local.
Dipirona magnèsica ampolles
Diazepam ampolles 10 mg.
Salbutamol aerosol.
Col·liri d'oxibuprocaïna 0,4%.

Col·liri de Clortetraciclina.
Acetona.
Glutaraldehid al 2%.
Aigua bidestil·lada amp. 10 ml.
- 3 Ateses les característiques d'aforament dels parcs aquàtics, el servei mèdic estarà atès per personal sanitari diplomat, amb un
mínim d'un metge, i estarà obert permanentment durant la totalitat de l'horari de funcionament de les instal·lacions.
- 4 Cada servei mèdic haurà de tenir un metge responsable d'aquest, que alhora tindrà cura, conjuntament amb el tècnic de
seguretat, de la vigilància higiènico-sanitària de les instal·lacions.
- 5 Tant el metge com els socorristes hauran de tenir els coneixements suficients per portar a terme la reanimació càrdiopulmonar.
- 6 El servei mèdic haurà d'estar senyalitzat, serà visible clarament, de fàcil accés per a l'usuari i per a les ambulàncies, i
disposarà de telèfon amb informació dels serveis d'urgència, ambulàncies, bombers i hospitals de la zona.

