ACTIVITATS 2018 PISCINES
Inspeccions d’establiments:
Les instal·lacions i les condicions de les piscines, així com la qualitat de l'aigua, els
tractaments, el personal socorrista i el de manteniment i els plans d’autocontrol
són objecte de control i de supervisió per adequar-se a l’acompliment de les
normes establertes. Les característiques de les piscines han de perseguir,
fonamentalment, la prevenció dels accidents i evitar el risc sanitari.
PISCINES
INSPECCIÓ
Piscines
inspeccionades
Vasos
inspeccionats
Paràmetres
inspeccionats
Inspeccions
totals

Palma

Inca

Manacor

Menorca

60

62

13

43

Eivissa
Total
Formentera
53
231

73

127

25

51

64

340

282

155

107

250

194

988

65

53

14

55

50

237

Activitats de formació:
Les entitats interessades a impartir formació en matèries relacionades amb el
socorrisme i amb el manteniment de les piscines poden sol·licitar l’autorització de
la Conselleria, que es formalitza mitjançant un conveni. Qualsevol modificació de
les condicions inicials del conveni s’ha de comunicar a la Conselleria. La
Conselleria emet un carnet acreditatiu a les persones que han superat la
formació.
Els serveis d’inspecció poden supervisar els cursos per constatar l’acompliment
dels requisits establerts i la realització de l’avaluació corresponent per part de
l’entitat.
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FORMACIÓ PISCINES
Cursos socorristes
Cursos manteniment
Carnets socorristes emesos
Carnets manteniment emesos
Convalidacions
Modificació i nous convenis cursos
socorristes
Modificació i nous convenis cursos
manteniment
Inspeccions

Total Illes Balears
143
112
1262
1036
454
15
17
2

incidències notificades:
El Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris
tècnics i sanitaris de les piscines, disposa que les situacions d’incidència que
succeeixen a les piscines (com ofegaments, ofegaments amb resultat de mort,
lesions medul·lars, traumatismes cranioencefàlics, cremades, electrocució, etc.)
s’han de comunicar a l’autoritat competent, en aquest cas la Conselleria de Salut,
que ho ha de notificar en el termini màxim d’un mes al Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat.
INCIDÈNCIES
PISCINES

Mallorca

Menorca

30

3

Eivissa
Total
Formentera
14
47

S’han comunicat 47 incidents amb un total de 56 persones afectades. El 62,5 %
correspon a homes i el 37,5 % a dones, la franja de edat més freqüent és entre 2544 anys. Segons el tipus de piscina el 21% són establiments tipus 1 als quals
l’activitat principal és el bany (poliesportius, parcs aquàtics, etc.), el 77% són de
tipus 2 on la piscina és un servei complementari (establiments turístics) i el 2% són
de tipus 3A, vivendes de comunitats de propietaris.
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Evolució del núm. de persones afectades:

El 90% dels establiments amb incidències disposen de socorrista (8% estan
exempts i 2% presenten incompliment ). La intervenció del socorrista a l’incident
és del 98%. En el 90% la vigilància als establiments amb incidències és exclusiva i
suficient.
Registre de piscines:
Els titulars de les piscines han de comunicar la construcció o la reforma de les
piscines abans de posar-les en funcionament.

REGISTRE
PISCINES
Altes vasos
Baixes vasos
Modificacions

Mallorca
432
38
94

Menorca
11
1
17

Eivissa
Formentera
28
5
31

Total
471
44
142
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