CONSULTA 2018-2-P
Té la consideració de parc aquàtic la instal·lació de tres tobogans a la piscina
d’un hotel?
La definició legal de parc aquàtic la trobam a l’apartat 1 del Reglament de parcs
aquàtics que inclou el Decret 91/1988, de dia 15 de desembre, pel qual s'aprova la
reglamentació de parcs aquàtics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
1.1. Parc aquàtic. S’entén per parc aquàtic un recinte tancat, a l’aire lliure o cobert, amb
control d’accés de públic i amb un mínim de tres lliscadors de diferent disseny i d’ús no
simultani, piscines i d’altres aparells aquàtics amb fins recreatius.
1.2. Aparells aquàtics. S’entén per aparell tot element fix o mòbil, en la utilització del qual és
imprescindible la presència de l’aigua.
1.3. Lliscadors. S’entén per lliscador el conjunt integrat pels distints materials constitutius
d’una superfície lliscant que desemboca en un vas.

La col·locació de tres tobogans o lliscadors (a la consulta no es determina si tenen
o no un disseny similar) a la piscina d’un allotjament turístic, sense fer referència
a altres aparells aquàtics ni a que les instal·lacions es trobin obertes al públic, etc.
no sembla encaixar a la definició del Decret 91/1988, sinó més aviat a que sigui
tractat com a una activitat complementària de l’allotjament, d’acord al que preveu
la normativa turística.
Altra cosa és que, a pesar de no considerar-se parc aquàtic, se li pugui exigir el
compliment de determinades normes de seguretat del Decret, tal i com es fixa al
seu àmbit d’aplicació:
Disposició preliminar. Àmbit d’aplicació
Els preceptes continguts en aquest Reglament seran aplicables a tots els parcs aquàtics
instal·lats i als que en el futur puguin instal·lar-se a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Per a aquelles instal·lacions de caràcter aïllat que, per les dimensions o
característiques pròpies, no assoleixin la categoria de parc aquàtic, però que disposin
d’atraccions similars a les definides en aquest Reglament, els seran també d’aplicació les
exigències tècniques de seguretat, les normes de funcionament, la senyalització, les normes
sanitàries i els serveis assistencials que els siguin propis i s’hagin prescrit en aquest
Reglament.
A més de les prescripcions d’aquest Reglament i de les que posteriorment es puguin
desplegar, hi seran d’aplicació tots els reglaments sectorials en la mesura que tenguin
caràcter de normativa bàsica d’aplicació a la nostra Comunitat Autònoma.
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