Notificació d’incidències en piscines
annex V del RD 742/2013, de 27 de setembre, pel que s’estableixen els criteris tecnicosanitaris
de les piscines
Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps 1
08023 Barcelona
sequia@aspb.cat
Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI

Telèfons

Correu electrònic

Dades de la piscina
Titular o raó social

DNI o NIF

Nom o denominació comercial

Domicili de l’establiment

Codi postal

Població

Telèfons

Correu electrònic

BARCELONA
Tipus de piscina (veure instruccions al dors)
 Tipus 1

 Tipus 2

 Tipus 3A

 Tipus 3B

Tipus d’incidència
 Ofegaments

 Ofegaments amb resultat de mort

 Lesions medul·lars

 Traumatismes cranioencefàlics

 Cremades greus

 Electrocució

 Intoxicació per
productes químics

 Altres

Descripció de la incidència
Data de la incidència
Sexe

Nombre d’afectats
Edat

Observacions

Accions


Sense tancament de piscina



Amb tancament temporal de la piscina



Amb tancament definitiu de la piscina

Data de la notificació:
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les vostres
dades personals, s’incorporaran en fitxers de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) amb la finalitat de realitzar els tràmits administratius
sol·licitats, així com el seu seguiment. En qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant
comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigida a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, plaça Lesseps
1, 08023 Barcelona, Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental, indicant: "piscines, exercici drets ARCO".

Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Tel. 93 238 45 45
Fax. 93 217 31 97

Instruccions per omplir el formulari
Qui pot fer la notificació?
El titular o un representant del titular de la piscina on s’ha produït la incidència.

Definició dels tipus de piscines
Tipus 1: Piscina d’ús públic on l’activitat relacionada amb l’aigua és l’objectiu principal, com és el cas de
piscines públiques, d’oci, parcs aquàtics o spas.
Tipus 2: Piscina d’ús públic que actua com a servei complementari de l’objectiu principal, com és el cas
de piscines d’hotels, allotjaments turístics, càmpings o terapèutiques en centres sanitaris, entre d’altres.
Tipus 3A: Piscines de comunitats de propietaris, col·legis majors o similars.
Tipus 3B: Piscines unifamiliars.

A on podeu presentar la notificació?
•
•
•
•

Al Registre de l’Agència de Salut Pública de Barcelona a la Pl. Lesseps, 1, 08023, de Barcelona,
de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.
Al Registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona
Per correu ordinari
Per correu electrònic a sequia@aspb.cat

Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Tel. 93 238 45 45
Fax. 93 217 31 97

