CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ 2020-2021 ENTRE DIPSALUT I EL MITJÀ PROPI CSC
SERVEIS INSTRUMENTALS SAU PER EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “PT05
D’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC / ANY 2020-2021

INTERVENEN
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seva presidenta, senyora Maria Puig Ferrer,
nomenada d’acord amb la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de juliol de
2019, i assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra part, CSC Serveis Instrumentals SAU, amb CIF núm. A-62289830, representat pel seu
director general Sr. José Augusto Garcia Navarro, en virtut de l’acord del consell d’administració de
data 27 de novembre de 2019, pel qual s’acorda el seu nomenament i atorgament de facultats,
segons consta a l’escriptura pública de nomenament de càrrec i atorgament de poders de data 10
de desembre de 2019 del Notari Ricardo Ferrer Marsal, número de protocol 1492, i amb domicili a
l’Avinguda del Tibidabo, 21, i assistit pel secretari de l’entitat Sr. Joaquim Monllau Bayerri.

MANIFESTEN
I. Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la Diputació de
Girona. D’acord amb els Estatuts de Dipsalut, aprovats pel Ple de la Diputació de Girona en data 24
de novembre de 2015 i publicats al BOP núm. 34 del dia 19 de febrer de 2016 i, en aplicació de
l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local i dels articles 91 i
92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, Dipsalut realitza funcions d’assistència i cooperació als municipis de la
demarcació de Girona en relació a totes les competències que en matèria de salut pública els siguin
atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent i que es relacionen, a mode d’exemple,
les següents: a) La informació i la vigilància epidemiològica; b) La protecció i promoció de la salut; c)
La prevenció de les malalties; d) El control sanitari d’edificis, llocs d’habitatge i convivència humana,
especialment dels centres d’alimentació, perruqueries, saunes i centres d’higiene personal, hotels i
centres turístics, i àrees d’activitats fisicoesportives i d’esbarjo; e) La promoció i protecció de la
sanitat ambientalf) La promoció i protecció de la salut laboral; g) La promoció i control de la
seguretat alimentària; h) El control sanitari dels cementiris i la policia sanitària mortuòria; i) El control
sanitari dels equipaments municipals: Piscines, centres cívics, teatres...; j) Control sanitari en relació
amb els animals de companyia; k) Control sanitari de plagues urbanes i d’animals peridomèstics; l)
Campanyes educatives per la promoció de la salut. Respecte de l’àmbit de l’acció social, d’acord
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i demés normativa sectorial,
Dipsalut també realitzarà funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis en les competències d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

II. Segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments són competents per
prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut pública, els quals es troben relacionats a al seu
article 52 i que són els següents: a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals; b) La
gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; c) La gestió del risc per a la salut
pel que fa a les aigües de consum públic; d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics
i als llocs habitats, incloses les piscines; e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de
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tatuatge, micropigmentació i pírcing; f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes
alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats
als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a
domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se n’exclou l’activitat de
subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments per a punts de
venda; g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues; h) La policia sanitària mortuòria en
l’àmbit de les competències locals; i) Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria
de salut pública d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.
Així mateix, l’article 25.2.j) Llei 7/85, 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local, atribueix al
municipi la competència pròpia en salubritat pública.

III. Aquesta competència municipal de prestació de serveis mínims en matèria de salut pública es pot
exercir amb mitjans humans i tècnics propis de l’ajuntament o bé, entre moltes d’altres formes, a
través d’una cooperació vertical amb un mitjà propi.

IV. El Estatuts el CSC Serveis Instrumentals SAU preveuen que el seu objecte social el constitueix,
pel que fa a l’objecte d’aquest conveni: a) L’execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries,
sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut pública i salut comunitària, rehabilitadores,
docents, d’investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general, d’atenció a les
persones; e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels
professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses,
professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials; g) La
realització d’estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i investigació
en l’àmbit de la salut, en l’àmbit de la farmàcia i del medicament i en l’àmbit dels serveis socials, així
com la realització d’assajos clínics en els centres sanitaris, sociosanitaris i socials que directament o
indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats;; i) La prestació de serveis de control i
qualitat assistencial, inclosos l’assessorament, l’avaluació, l’elaboració de projectes i models, la
tramitació d’autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de polítiques i iniciatives dirigides a
l’excel·lència assistencial; j) L’assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris,
sociosanitaris i socials en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la
negociació col·lectiva, del dret civil i mercantil, del dret tributari i l’assessorament financer, del dret
administratiu en general i la contractació pública en particular, l’assistència i secretaria d’òrgans de
govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui afectar;
La societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les
pròpies de l’esmentada.
L’objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la
participació en altres societats d’idèntic o anàleg objecte, subscrivint accions o participacions en la
fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

Per tot l’exposat, les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
Constitueix l’objecte del Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del programa Pt05
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d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic que, promogut per Dipsalut i executat pel
CSC Serveis Instrumentals SAU, que posa a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit territorial de
Girona el suport tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública,
concretament pel què fa a fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condicions
higienicosanitàries de les piscines d’ús públic i el compliment de la normativa en la matèria.
Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els ajuntaments
de la comarca de la Garrotxa.
Aquesta col·laboració es concretarà en els següents àmbits, dins dels quals es desenvoluparan
els encàrrecs que es detallen a continuació:
a) Execució del programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques gironines, el qual es
concreta en la realització dels encàrrecs següents:
· Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les piscines de pública
concurrència.

· Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti l’ajuntament. Es prioritzarà la
visita d’aquelles instal·lacions classificades com a com de major risc segons els criteris d’avaluació de
l’any 2019, segons el formulari que s’adjunta com Annex.
· Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin.
· Prova pilot d’avaluació d’instal·lacions.
b) Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la
Salut:
· Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i mantenidors de piscines
d’ús públic”
· Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars de les piscines de pública
concurrència.
· Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei de suport tècnic
d’assessorament i consultes per als responsables de les instal·lacions en matèria de control higiènic
sanitari de les piscines de pública concurrència. Es generarà un registre que recollirà totes les
peticions d’assessorament. Aquest registre recollirà com a mínim: nom del demandant i de l’entitat
que representa, motiu de la consulta, dia de la petició, nom del tècnic que atén la consulta, resultat
de la mateixa i temps invertit en donar resposta.

Segona.- Justificació organitzativa i manca de mitjans
Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni personals necessaris per dur a terme aquest
programa d’actuació d’acord amb l’objecte establert en l’apartat anterior, ni poden ser
executades les accions necessàries pel personal que presta serveis a l’organisme, ja que es
requereix de material específic i d’un equip humà format per 5 tècnics avaluadors de piscines,
dels quals un assumirà les tasques de coordinador.

Aquesta manca de mitjans propis fa inviable l’execució d’aquest servei per part de Dipsalut, de
manera que en virtut de la potestat d’autoorganització recollida a l’article 31 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), Dipsalut té previst encarregar al CSC
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Serveis Instrumentals SAU l’execució dels treballs necessaris per a desenvolupar el programa
Pt05, mitjançant un sistema de col·laboració vertical.

Tercera.- Obligacions de les parts

Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSC Serveis Instrumentals SAU s’obliga a
realitzar les tasques següents:
1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques d’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència.
2. Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que haurà de desenvolupar les
seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, sempre que aquest Organisme ho requereixi.
3. Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als ajuntaments.
4. Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada establiment que a
l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments que incompleixin normativa.
5. Revisió dels protocols dels diferents establiments.
6. Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol.
7. Avaluació higiènica i sanitària i Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de PH, i d’àcid
isocianúric, transparència i terbolesa si s’escau, dels vasos del diferents establiments.
8. Redacció dels informes d’avaluació higiènica i sanitària.
9. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut, que s’entregarà a
l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels establiments del seu municipi.
10. Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema d’informació municipal de
salut pública (SIMSAP).
11. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.
12. Presentació d’un document de Memòria del programa que reculli els riscos detectats, les mesures
correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut consideri oportú, així com propostes de millora
per al desenvolupament del programa.
13. Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus honoraris.
14. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
15. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de formació.

Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les
accions següents:
1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al CSC Serveis
Instrumentals SAU.
2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i mantenidor de piscines.
3. Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos.

Quarta.- Preu i forma de pagament

Dipsalut retribuirà al CSC Serveis Instrumentals SAU pels imports i amb la forma que a
continuació es detalla:
La quantitat màxima de vuitanta-cinc mil cinc-cents trenta-tres euros (85.533 €), exempts d’IVA,
per la implantació del programa, que suposa el cost directe i real suportat pel CSC Serveis
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Instrumentals SAU.
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures per la quantitat
total esmentada i d’acord amb les tarifes següents:

IMPORT MÀXIM DE L’ENCÀRREG
nombre
d'equipaments

preu unitari

cost

per a piscines amb 1, 2 o 3 vasos

370

183 €

67.710 €

per a piscines amb 4,5,6 0 7 vasos

18

220€

3.960 €

per a piscines amb més de7 vasos

6

365€

2.190 €

visites verificació de mesures correctores

30

80€

2.400 €

Total sense IVA
Previsió demanda 5%
Total
IVA exempt, d’acord
amb DF 10 LCSP, i
article 7.8 de la llei
37/1992, de l’IVA
Total

76.260 €
3.813 €
80.073 €

0€

80.073 €

DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I OPERADORS DE PISCINES
D'ÚS PUBLIC SEGON SEMESTRE ANY 2020.

2.730,00 €

DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I OPERADORS DE PISCINES
D'ÚS PUBLIC PRIMER SEMESTRE ANY 2021.

2.730,00 €

IVA exempt

Total de l’encàrrec

0,00 €

85.533 €

L’import de l’encàrrec de gestió ascendeix a un màxim de 85.533 € ( Exempt d’IVA ) a càrrec de
l’aplicació pressupostària 5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal Protecció.
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Cinquena.- Situació crisi COVID-19

1. No obstant l’esmentat anteriorment, degut a la incertesa de si l’estratègia de desconfinament que
pugui acordar el govern en motiu de la crisi sanitària del COVID-19 farà possible l’obertura de les
piscines d’ús públic en les dates i condicions habituals, es fixa l’import de l’encàrrec en un màxim,
sense que hi hagi cap compromís per part de Dipsalut a l’execució total o parcial del mateix, atès que
l’avaluació de les piscines proposades al conveni dependrà de la demanda dels ajuntaments.

En aquest cas, si no es pogués fer la totalitat de piscines, Dipsalut establirà la prioritat dels
establiments que caldrà avaluar.
L’import facturable es calcularà en funció del preu unitari dels establiments que s’hagin pogut avaluar i
les edicions dels cursos que s’hagin pogut impartir.

2. Si a conseqüència de la situació de fet creada per la crisi del COVID-19 l’objecte d’aquest conveni
no es pogués executar total o només una part, Dipsalut podrà acordar:

a) La suspensió del conveni durant el temps que el servei no s’hagi pogut prestar.
b) La resolució del conveni en el cas que es donin circumstàncies que facin impossible la seva
execució total perquè el seu objecte no s’hagi pogut ni iniciar. A títol d’exemple, que els ajuntaments
acordessin no obrir les piscines.

En el cas que degut a la situació actual no es puguin obrir les piscines abans del 15 de juliol de 2020,
s’acordaria la resolució definitiva el conveni ja que el Programa Pt05 no es portaria a terme.

3. En aquests supòsits de resolució total del conveni per no haver-se pogut iniciar o bé de suspensió
durant un període, Dipsalut abonarà a CSC Serveis Instrumentals SAU els danys i perjudicis que
hagi sofert i que aquest pugui acreditar fefahenment, pels següents conceptes:

a) Despeses salarials, incloses les cotitzacions a la Seguretat Social,
ocasionades en motiu d’aquest encàrrec.

del seu personal

b) Altres despeses vinculades que s’hagués pogut incórrer en motiu de l’execució d’aquest
encàrrec.

Sisena.- Vigència
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 15 de
maig de 2021, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les parts
nascudes en aplicació de les previsions del mateix.
Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es faran a
partir del setembre de 2020 i fins el 15 de maig de l’any 2021, segons la planificació que
Dipsalut estableixi.
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Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny 2020. Es prioritzaran les
avaluacions de les piscines identificades l’any 2019 com a piscines de major risc, en el període de
15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació d’aquestes piscines
serà el 31 de juliol de 2020.
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 10 de setembre
de 2020.

Setena.- Preu i forma de pagament
Dipsalut retribuirà com a màxim al CSC Serveis Instrumentals SAU pels imports i amb la forma
que a continuació es detalla:
§

La quantitat màxima de 80.073 € (exempta d’IVA) per la implantació del programa detallat
en la prescripció quarta.
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures
compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa.

·

La quantitat de 5.460,00 € (exempta d’IVA) per al finançament de quatre edicions del Curs
per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic.
Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura
corresponent un cop realitzada cada edició del curs i amb la periodificació prevista a la
prescripció quarta, corresponent a 2.730,00 euros per a cada anualitat (2020 i 2021)

Vuitena.- Resolució de discrepàncies - Comissió paritària
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituirà una comissió paritària
entre Dipsalut i el CSC Serveis Instrumentals, la qual estarà integrada per un representant de
cadascuna de les parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el
programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits
al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Novena.- Seguiment, vigilància i control
Dipsalut exercirà les funcions de seguiment i control les obligacions objecte del conveni que
estimi necessaris mitjançant els responsables tècnics que designi.
Les accions incloses al conveni generen resultats dels quals cal mantenir informats l’ajuntament i
Dipsalut.
Dipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública), una
aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els programes
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de salut pública gestionats per Dipsalut (és a dir, els ajuntaments, el proveïdor i Dipsalut). És en
aquest sistema on el CSC Serveis Instrumentals SAU haurà d’introduir, en els terminis establerts,
tota la informació que es generi de les seves actuacions.
En el SIMSAP s’associa per a cada acció que dugui a terme el proveïdor, la informació que cal que
introdueixi, en el format formulari i/o document pdf, que correspongui.
Dipsalut supervisarà el compliment del conveni, mitjançant actuacions de comprovació aleatòries,
a partir de la informació introduïda al SIMSAP i de la que aportin els integrants de l’equip tècnic,
amb la finalitat de verificar que es compleixen les obligacions pactades.

Desena.- Incompliment
En el cas d’incompliment per algun de les part de les obligacions i compromisos assumits, l’altre
part requerirà el correcte compliment en el ermini d’un mes. Si persistís l’incompliment

transcorregut el termini indicat en el requeriment, es resoldrà el conveni.

Onzena.- Modificació
La modificació del contingut del present conveni requerirà l’acord exprés dels signants mitjanes
la subscripció de la corresponent addenda.

Dotzena.- Causes de resolució
Aquest conveni podrà resoldre per les següents causes:
1. Per transcurs de la seva vigència
2. Per les causes que es preveuen a la clàusula cinquena d’aquest conveni en motiu de la
crisi sanitària del COVID-19.
3. Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants
4. Per mutu acord de les parts, en aquest cas la part que ho sol.liciti ho haurà de comunicar
amb una antelació mínima de 2 mesos
5. Per la concurrència de qualsevol altre causa e resolució legalment establerta.
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ANNEX AL CONVENI
FORMULARIS PER A L’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC

1 . Fitxa tècnica de la piscina
Element
1.1 .
1.2 .

Tipus d’establiment

1.3 .

Adreça

1.4 .

Municipi

1.5 .

Comarca

1.6 .

Codi Postal

1.7 .

Telèfon/Fax

1.8

Adreça electrònica

1.9 .

Titular

1.10 .

Gestor

1.11 .

Temporada de funcionament

1.12 .

Responsable de manteniment

1.13 .

Data de la visita

1.14 .

Tècnic que realitza l'avaluació

1.15 .

Motiu pel que no s’ha fet la visita

1.16 .

Nombre de vasos

1.16.1 .

Coberts

1.16.2 .

Descoberts

1.17 .

Anotar Telèfon ( )

Nombre de jacuzzis

1.17.1 .

Jacuzzis coberts

1.17.2 .

Jacuzzis descoberts

1.18 .

Resposta

Nom de la instal·lació

Superfície i aforament

1.18.1 .

Superfície de làmina d’aigua total (m2) (suma de tots els vasos)

1.18.2 .

Aforament de la làmina d’aigua

1.18.3 .

Aforament màxim

1.19 .

Origen de l’aigua

1.19.1 .

Xarxa pública de distribució

1.19.2 .

Aigua de mar

1.19.2.1 .
1.19.3 .
1.19.3.1 .

Compta amb l’autorització sanitària de l’ajuntament?
Font d’abastament pròpia
Compta amb l’autorització sanitària de l’ajuntament?
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2 . FITXA INSTAL·LACIÓ
2.1 .

Característiques generals

2.1.1 .

Disposa de servei de salvament i socorrisme dimensionat per la instal·lació

2.1.2 .

Nombre de socorristes

2.1.3 .

Els socorristes es poden identificar de manera fàcil pels usuaris de la piscina

2.1.4 .

Registre d’assistències prestades als usuaris

2.1.5 .

Si no és necessari socorrista, Disposa de rètol informatiu sobre la manca de servei de salvament i socorrisme

2.1.6 .

Disposa d'encarregat de la vigilància dels banyistes

2.1.7 .

Nombre d'encarregats vigilància

2.1.8 .

Si no és necessari l’encarregat de vigilància, Disposa de rètol informatiu sobre la manca de servei de salvament i
socorrisme i de vigilància dels banyistes

2.1.9 .

Indicació dels aforaments en lloc visible

2.1.10 .

Disposa de reglament de règim intern en lloc visible

2.1.11 .

El reglament de règim intern conté les indicacions mínimes

2.2 .

Dutxes a la zona de platja

2.2.1 .

Nombre de dutxes suficient

2.2.2 .

Materials antilliscants

2.2.3 .

Materials de fàcil neteja

2.2.4 .

Disposen de desguàs
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SI

NO

NP

SI

NO

NP

2.2.5 .

El disseny de les dutxes evita el retorn de l'aigua al vas

2.2.6 .

L’estat higiènic és l'adequat

2.2.7 .

L’estat de manteniment és l'adequat

2.3 .
2.3.1 .
2.4 .

Papereres

Il·luminació
La il·luminació de la zona de platja està protegida contra ruptures

2.4.2 .

La il·luminació de la zona de vestidors està protegida contra ruptures
Infermeria

2.5.1 .

Disposen d’un local per garantir l’assistència de primers auxilis

2.5.2 .

Farmaciola correctament equipada

2.5.3 .

Senyalització adequada de la farmaciola

2.6 .
2.6.1 .
2.7 .

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

Nombre suficient

2.4.1 .

2.5 .

SI

Boques de neteja
Disposen de boques de neteja suficients per a permetre una neteja correcta de totes les instal·lacions (vestidors,
lavabos i zona de piscina)
Vestidors

2.7.1 .

Hi ha vestidors (en instal·lacions de caire esportiu, recreatiu o turístic, aquestes dependències seran d’avaluació
conjunta).

2.7.2 .

La dimensió es l’adequada

2.7.3 .

Paviment antilliscant

2.7.4 .

Paviment de fàcil neteja

2.7.5 .

Absència de tolls en el paviment

2.7.6 .

Absència de condensació i ambient carregat

2.7.7 .

Absència d’humitats a les parets i sostres

2.7.8 .

Hi ha dutxes
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2.7.9 .

El nombre de dutxes suficient

2.7.10 .

Les dutxes disposen d’aigua calenta

2.7.11 .

Existeix dutxa adaptada persones amb mobilitat reduïda

2.7.12 .
2.7.13 .

L’estat higiènic dels vestidors és l'adequat

2.8 .

L’estat de manteniment dels vestidors és l'adequat
Serveis

SI

NO

NP

Magatzem de productes químics per al tractament de l’aigua dels vasos, productes i estris de neteja i
SI
desinfecció

NO

NP

2.8.1 .

Hi ha lavabos

2.8.2 .

Lavabos correctament equipats ( d’aigua corrent, paper higiènic, tovalloles d’un sol ús i dosificador de sabó)

2.8.3 .

Hi ha vàters

2.8.4 .

El nombre de vàters és suficient

2.8.5 .

Els serveis estan situats a una distància inferior a 100 m de la zona de platja

2.8.6 .

Existeix vàter adaptat a persones amb mobilitat reduïda

2.8.7 .

Existeix lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda

2.8.8 .

Paviment antilliscant

2.8.9 .

Paviment de fàcil neteja

2.8.10 .

Absència de tolls en el paviment

2.8.11 .

Absència de condensació

2.8.12 .

L’estat higiènic dels serveis és l'adequat

2.8.13 .

L’estat de manteniment dels serveis és l'adequat

2.9 .

2.9.1 .

D’ ús exclusiu (aïllat)

2.9.2 .

Ventilat

2.9.3 .

Està degudament equipat ( punt de llum, punt d’aigua, desguàs, renta ulls)
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2.9.4 .

Es disposa dels equips de protecció individual adequats (mascareta, guants)

2.9.5 .

Els productes químics estan autoritzats

2.9.6 .

Els productes químics estan en el seu contenidor original o en un envàs adequat

2.9.7 .

Els productes químics estan convenientment etiquetats o identificats

2.9.8 .

Hi ha separació entre els productes químics

2.9.9 .

El magatzem de productes químics és tancat (no accessible al públic)

2.9.10 .

L’estat higiènic del magatzem és l'adequat

2.9.11 .

L’estat de manteniment del magatzem és l'adequat

3.1.1 .

Descripció del vas (adults, infantil, jacuzzi)

3.1.2 .

Cobert

3.1.3 .

Descobert

3.1.4 .

Superfície (m2)

3.1.5 .

Profunditat mínima (m)

3.1.6 .

Profunditat màxima (m)

3.1.7 .

En cas de vas infantil, separat del vas principal

3.1.8 .

Senyalització dels canvis de pendent

3.1.9 .

Senyalització de la fondària mínima i màxima

3.1.10 .

Vas lliure d’elements arquitectònics

3.1.11 .

Paviment antilliscant
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Vas 6

Vas 5

Vas 4

Vas 3

Vasos

Vas 2

3.1 .

Vas 1

3 . FITXA DELS VASOS

3.2.1 .

Nombre d’escales suficient

3.2.2 .

Nombre d’escales

3.2.3 .

Els materials presenten resistència a l’oxidació

3.3 .

Zona de platja

3.3.1 .

Paviment en condicions adequades (antilliscant, fàcil neteja i desinfecció, …)

3.3.2 .

El paviment està col·locat correctament (no s’observen tolls, malformacions, etc.)

3.3.3 .

El disseny de la piscina evita el retorn de l’aigua al vas

3.3.4 .

Amplada suficient de la zona de platja
(Distància mínima 80 cm. No cal que hi hagi separació física)

3.3.5 .

Zona de platja lliure de tobogans, palanques o trampolins

3.3.6 .

La recepció dels tobogans, palanques o trampolins és acotada

3.3.7 .

La recepció dels tobogans, palanques o trampolins és vigilada

3.3.8 .

Paviment de la zona de pas antilliscant
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Vas 6

Escales

Vas 6

3.2 .

Vas 5

Nombre d'skimmers

Vas 5

3.1.16 .

Vas 4

Nombre d’skimmers suficient i distribució adequada

Vas 4

3.1.15 .

Vas 3

Hi ha sobreeixidor perimetral

Vas 3

3.1.14 .

Vas 2

El responsable de la instal·lació informa que el desguàs disposa de sistema antiremolí
(Si no se sap no contestar i comentar a observacions)

Vas 2

3.1.13 .

Vas 1

Desguàs protegit amb reixa de seguretat

Vas 1

3.1.12 .

Nombre salvavides

3.3.13 .

Els salvavides estan dotats d’una corda de longitud adequada

3.3.14 .

Hi ha un termòmetre i un higròmetre a la zona de platja (només piscines cobertes)

3.3.15 .

L’estat higiènic de la zona de platja és l'adequat

3.3.16 .

L’estat de manteniment de la zona de platja és l'adequat

3.5.2

Estat del desinfectant

3.5.3 .

El vas o skimmers es troben lliures de pastilles de clor

3.5.4 .

Disposa de dosificació de desinfectant junt amb el sistema de circulació

3.5.5 .

Disposa de dosificació de pH junt amb el sistema de circulació

3.5.6 .

Sistema de dosificació del desinfectant

3.5.7 .

Sistema de regulació de pH
(Queda en blanc quan no tiren cap producte)

3.6 .

Renovació de l'aigua

3.6.1 .

Disposa de comptador d’aigua recirculada

3.6.2 .

Disposa de comptador d’aigua nova

3.6.3 .

L'aigua del vas es renova contínuament durant el període d'obertura al públic
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Vas 6

Tipus de desinfectant

Vas 6

3.5.1 .

Vas 5

Tractament químic

Vas 5

3.5 .

Vas 4

Material filtrant

Vas 4

3.4.3 .

Vas 3

Hores de filtratge total

Vas 3

El sistema de filtratge és independent per aquest vas

3.4.2 .

Vas 2

3.4.1 .

Vas 2

Filtres

Vas 1

3.4 .

Vas 6

3.3.12 .

Vas 5

Nombre suficient de salvavides

Vas 4

3.3.11 .

Vas 3

Els materials dels tobogans, palanques o trampolins de fàcil neteja i desinfecció

Vas 1

3.3.10 .

Vas 2

Els materials dels tobogans, palanques o trampolins presenten resistència a l’oxidació

Vas 1

3.3.9 .

4 . SISTEMES D’AUTOCONTROL
4.1 .
4.1.1 .
4.2 .

SISTEMES D’AUTOCONTROL

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

Hi ha sistemes d’autocontrol
PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

4.2.1 .

Disposa de registres actualitzats per a totes les accions

4.2.2 .

Figura en lloc visible als usuaris l’horari de la darrera neteja dels serveis

4.2.3 .

Hi ha establert un pla documentat de neteja i desinfecció

4.2.4 .

El pla conté la informació suficient

4.2.5 .

Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores

4.3 .

SI

PLA DE TRACTAMENT DE L’AIGUA DELS VASOS

4.3.1 .

Disposa de registre actualitzats per a totes les accions

4.3.2 .

Hi ha establert un pla documentat de tractament de l’aigua dels vasos

4.3.3 .

Es descriuen els productes emprats

4.3.4 .

Els productes emprats estan etiquetats correctament

4.3.5 .

Els productes d’ús professional disposen de fitxa tècnica i de seguretat

4.3.6

La informació sobre les substàncies químiques utilitzades en el tractament de l'aigua es troben
exposades al públic

4.3.7 .

Es descriu la forma d’aplicació dels productes
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4.3.8 .

Es descriu la freqüència i mètodes emprats per al control de l’aigua

4.3.9 .

Es descriu el sistema de filtració i manteniment

4.3.10 .

Disposa d'un pla per al control de la legionel·losi

4.3.11 .

Disposa de registre actualitzat de lectures del comptador d’entrada d’aigua nova

4.3.12 .

Disposa de registre actualitzat de lectures del comptador d’entrada d’aigua recirculada

4.3.13 .

Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores

4.4 .

PLA DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ

4.4.1 .

Disposa de registres actualitzats per a totes les accions

4.4.2 .

Hi ha establert un pla documentat de desinsectació i desratització

4.4.3 .

El pla conté la informació suficient

4.4.4 .

Disposen de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores

4.5 .

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DE MANTENIMENT

4.5.1 .

El personal de manteniment disposa de formació suficient per a la correcta gestió i funcionament de la
piscina.

4.5.2 .

Hi ha establert un pla documentat de formació del personal de manteniment

4.5.3 .

El pla preveu un compromís de prestació de formació continuada

4.6 .

PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA

4.6.1 .

Disposa de registres actualitzats per a totes les accions

4.6.2 .

Els registres sobre la qualitat de l’aigua es realitzen
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SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

4.6.3 .

Els resultats de les anàlisis in situ figuren en lloc visible

4.6.4 .

La freqüència de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques és mensual

4.6.5 .

Els resultats de les anàlisis laboratorials figuren en lloc visible

4.6.6 .

Hi ha establert un pla documentat d’anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l’aigua

4.6.7 .

El pla conté la informació suficient

4.6.8 .

Es descriuen els punts de mostreig de presa d’aigua

4.6.9 .

Es descriu la freqüència de les anàlisis

4.6.10 .

Es descriu el tipus d'anàlisis

4.6.11

Disposa d'un kit de control de l'aigua de la piscina que compleixi amb la norma UNE-ISO 17381

4.6.12 .

Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores

4.7 .

PLA DE NETEJA I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ I CALEFACCIÓ
(només en piscines cobertes)

4.7.1 .

Disposa de registres actualitzats per a totes les accions

4.7.2 .

Hi ha establert un pla documentat de neteja i manteniment del sistema de ventilació i calefacció

4.7.3 .

El pla conté la informació suficient

4.7.4 .

Hi ha renovació d’aire constant durant el període d’obertura
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SI

NO

NP

4.7.5 .

4.8 .

Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores

PLA DE SEGURETAT I BONES PRACTIQUES

4.8.1 .

Disposa de material divulgatiu sobre prevenció d'ofegaments, traumatismes cranioencefàlics i lesions
medul·lars.

4.8.2 .

Disposa de material divulgatiu sobre protecció solar (en cas de piscines descobertes)

4.8.3 .

Hi ha establert un pla de seguretat i bones pràctiques

4.8.4 .

Descriu les situacions d'incidència

4.8.5 .

Disposa de fulls de notificació d'incidències en piscines

4.9 .

PLA DE GESTIÓ DE PROVEÏDORS I SERVEIS

4.9.1 .

Hi ha establert un pla de proveïdors i serveis

4.9.2 .

Descriu la informació sol·licitada al proveïdor

4.9.3 .

Disposa de full de registre o llistat de proveïdors

4.10 .

ACCÉS ALS REGISTRES DE DADES

4.10.1 .

S'ha pogut consultar la documentació que genera el sistema d'autocontrol
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SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

5 .

VALORACIONS “IN SITU” DE PARÀMETRES DE CONTROL DE
LA QUALITAT DE L’AIGUA I DE L'AIRE
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1.

Clor lliure residual

2.

Clor combinat

3.
4.

pH
Brom total

5.

Vas 6

Vas 5

Vas 4

Vas 3

Vas 2

Vas 1

Paràmetre

Mínim

Màxim

0,5 ppm

2 ppm
≤ 0,6
ppm
8
5 ppm
≤ 75
ppm

7,2
2 ppm

Àcid isocianúric

6.

Transparència

Adequada

7.

Turbiditat

8.
9.

Temperatura de l’aigua
Temps de recirculació

24º C**

10.

Temperatura ambiental (en piscines cobertes)

11.

Humitat (en piscines cobertes)

12.

CO2 (en piscines cobertes)

13.

Condicions vas obert

1º per
sobre de
Tª aigua

SI/NO/NP

Els paràmetres assenyalats amb (*) no compleixen la normativa
vigent
(**) Límits aplicables a piscines cobertes

05651533L
JOSE
AUGUSTO
GARCIA (R:
A62289830)
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Vas 6

Vas 5

Vas 4

Vas 3

Vas 2

Vas 1

6 . OBSERVACIONS

Maria Puig Signat digitalment
per Maria Puig
Ferrer - DNI Ferrer - DNI
(AUT)
40537626B 40537626B
Data: 2020.05.25
09:13:19 +02'00'
(AUT)
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Jordi Batllori
Nouvilas DNI
40283807C
(AUT)

Signat
digitalment per
Jordi Batllori
Nouvilas - DNI
40283807C (AUT)
Data: 2020.05.26
10:51:01 +02'00'

≤5
UNF
30º C**
2º per
sobre
de Tª
aigua
< 65%
≤ 500
ppm
D/MR

