Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Salut Pública

NOVA NORMATIVA PISCINES
L’entrada en vigor del Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre estableix noves normes sanitàries
aplicables a les piscines d’ús públic i, per primera vegada, també a les piscines d’ús privat en el cas
de comunitats de veïns. Aquesta nova tipificació obliga a les comunitats a complir uns requisits en
relació als tractament de l’aigua o els controls de qualitat.
COMPLIMENT NORMATIU MÍNIM EN COMUNITATS DE PROPIETARIS: RD 742/2013

Les comunitats de propietaris han de complir com a mínim el que es disposa en els articles 5, 6, 7,
10, 13 y 14 d), e) y f).
EXTRACTE D’AQUESTS ARTICLES:

Article 5 - Característiques de les piscines de nova construcció.
Tot nou projecte de construcció d’una piscina o de modificació constructiva del vas, ha de complir
amb el que disposa el Codi Tècnic de l’edificació (CTE) i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis (RITE).
Article 6 - Tractament de l’aigua
Cal tractar l’aigua amb biocides i altres substàncies reglamentàries per tal de complir amb els
paràmetres de qualitat de l’aigua. L’aigua ha d’estar, filtrada i desinfectada amb dosificadors
automàtics abans d’entrar al vas.
Article 7 - Productes químics.
Els desinfectants i algicides utilitzats en el tractament de l’aigua del vas han d’estar inscrits el
Registre de Plaguicides de la DG Salut Pública del Ministeri com a tipus 2. La resta de substàncies
que s’utilitzin estaran sotmeses a la normativa REACH i a altres normatives de productes químics.
Article 10 - Criteris de qualitat de l’aigua.
L’aigua del vas ha d’estar lliure d’organismes patògens i de substàncies en una quantitat o
concentració que pugui suposar un risc per a la salut humana, i ha de complir els requisits que
s’especifiquen en l’annex I.
Annex I
Paràmetres fisicoquímics:
- PH (7,2 – 8,0)
- Transparència (que es vegi el desguàs del fons)
- Temps de recirculació (segons especificacions i necessitats de la piscina per complir amb els
paràmetres de qualitat)
- Terbolesa (≤ 5 UNF)
- Potencial REDOX (entre 250 i 900 mV. En cas que els desinfectants siguin diferents al Clor,
Brom i derivats)
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Desinfectant residual:
- Si s’utilitza Clor o derivats com a desinfectant:
Clor lliure (0,5 - 2,0 mg/L Cl2)
Clor combinat residual (≤ 0,6 mg/L Cl2)
- Si s’utilitza Brom com a desinfectant:
Brom total ( 2-5 mg/L BR2)
- Si s’utilitzen derivats del Ac. Tricloroisocianúric.
Ac. isocianuric ≤ 75 mg/L
0
Paràmetres microbiològics:
- Absència de Escherichia coli i Pseudomones aeruginosa.
Article 13 - Incidències.
Cal notificar a l’autoritat sanitària competent (administració local) les incidències segons especifica
l’annex V i a la vegada l’autoritat ha de comunicar-ho al Ministeri.
Situacions d’incidència: ofegaments, lesions medul·lars, traumatismes craneoencefàlics, cremades
greus, electrocució, intoxicació per productes químics o altres.
Article 14 - Informació al públic.
Cal informar sobre les substàncies utilitzades pel tractament de l’aigua (disponibilitat de les fitxes
de seguretat), l’existència o no de socorristes i el seu horari així com els telèfons d’emergències, i
les normes o reglament intern d’utilització de la piscina.
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