
 

 
 

*S’ha d’indicar aquesta circumstància en un lloc visible per a l’usuari de la següent manera: “Aquesta instal·lació no disposa de servei de salvament i socorrisme” 

**S’ha de fixar en un lloc perfectament visible per als usuaris, un rètol amb el missatge següent: “Aquesta piscina no disposa de servei de salvament i socorrisme ni cap vigilància dels 

banyistes”. 

***Persona que entre les seves tasques, tingui encarregada la vigilància dels banyistes i la supervisió i la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells 

aspectes que fan referència a la prevenció d’accidents 

 PISCINES D’ÚS PÚBLIC: Totes les piscines de titularitat pública i les de titularitat privada, la utilització de les quals està 

condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directe o indirecta, així com totes aquelles que no són d’ús 
particular. 

 Igual o menys 200 m2 làmina aigua Més de 200m2 làmina aigua 

Tipus d’activitat 

En tot tipus d’instal·lacions, quan estiguin ocupades per grups 

d’infants/joves en exercici d’activitats amb finalitat 

educativa, cultural, lúdica, recreativa, social o d’esbarjo, 

organitzada pels centres docents de nivell no universitari de 

Catalunya per als seus alumnes, sota la responsabilitat dels 

propis professors. 

SOCORRISTA SOCORRISTA 

S’efectua 
pagament 

d’entrada o quota 
d’accés 

 VIGILANT* SOCORRISTA 

Tipus 
d’establiment 

Establiments de restauració, com també en allotjaments 

turístics, inclosos els càmpings, i altres tipus d’instal·lacions i 

establiments reservats a l’ús exclusius de les persones que hi 

estiguin allotjades, sense necessitat de pagament d’una quota 

d’accés directe. 

VIGILANT* 

Si fan activitats organitzades de natació 

o jocs aquàtics amb menors d’edat. 

(Només en el moment de l’activitat) 
SOCORRISTA 

PERSONA ENCARREGADA*** 

Allotjaments turístics a les modalitats de residències-Cases de 

pagès 

** 

SOCORRISTA 

Allotjaments turístics amb capacitat màxima 15 places SOCORRISTA 

Piscines d’ús particular ** 

Piscines termals, les de centres de tractament d’hidroteràpia i  

d’altres destinades a usos exclusivament mèdic. 
** ** 


