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derament o d’atorgament de facultats per a
aquests actes.”

”d) NIF de la persona que signa la sol·licitud
i, si escau, escriptura pública o document que l’ha-
biliti per actuar en representació de l’empresa.

”e) Document d’alta en els epígrafs correspo-
nents en l’impost sobre activitats econòmiques
quan s’exerceixin activitats que hi estiguin subjec-
tes, i últim rebut de pagament d’aquest impost.”

Article 7
Es modifica l’apartat 5 de l’article 3, que

queda redactat de la manera següent:
“E l/La cap de la Secretaria Tècnica de la

Junta Consultiva de Contractació Administra-
tiva, amb l’autorització prèvia dels interessats,
podrà obtenir directament dels òrgans adminis-
tratius competents les dades que s’expressen en
el certificat d’inscripció registral, sens perjudi-
ci que les empreses puguin aportar els docu-
ments corresponents si així ho prefereixen.”

Article 8
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que

queda redactat de la manera següent:
“E l certificat d’inscripció en el Registre de

licitadors té una vigència d’un any des de la data
d’emissió i no serà vàlid un cop transcorregut
aquest període, sens perjudici de renovació. Per
a aquesta, és necessària la inscripció prèvia en
el Registre d’una declaració de l’interessat en
el sentit que les dades inscrites no han experi-
mentat variació o la documentació de la que
resultin les modificacions ocorregudes.

”Si durant el temps de vigència del certificat
ha tingut lloc alguna modificació del seu contin-
gut, l’interessat pot renovar-lo en qualsevol
moment, prèvia inscripció de la modificació.”

Article 9
Es modifica l’apartat 2 de l’article 5, que

queda redactat de la manera següent:
“La inclusió en el sobre de documentació

administrativa que preveu l’article 79.2 del Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, del certificat jun-
tament amb una declaració responsable —eme-
sa pel licitador o representant en el procediment
d’adjudicació— de la vigència de les dades que
inclou, eximirà de l’aportació dels documents
referits en el certificat, així com de la declara-
ció que l’empresa no es troba en circumstància
de prohibició de contractar i, concretament, de
trobar-se al corrent del compliment de les obli-
gacions tributàries i amb la Seguretat Social.

”No obstant això, si el certificat és vigent però
inclou dades que ja no són certes, el licitador pot
presentar-lo juntament amb una declaració res-
ponsable de la vigència parcial de les dades que
inclou i amb els documents que actualitzin les
dades no vigents.”

Article 10
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 5 amb la

redacció següent:
“El certificat determinarà també la capacitat

de les persones que designi l’empresa licitado-
ra per signar els documents administratius con-
tractuals.”

Article 11
Es modifica l’article 7, que queda redactat de

la manera següent:

DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

DECRET
165/2001, de 12 de juny, de modificació del De-
cret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen
les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús
públic.

El Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a
les piscines d’ús públic (DOGC núm. 3092, de
6.3.2000), té per finalitat de garantir que les
condicions de les piscines d’ús públic no tinguin
un efecte negatiu sobre la salut i el benestar de
les persones usuàries.

Per assolir aquesta finalitat, aquest Decret, a
banda d’establir els requisits que han de reunir
les instal·lacions, els serveis annexos, i de de-
limitar les característiques de l’aigua i el seu
tractament, preveu també altres aspectes més
directament adreçats a garantir la seguretat i
a minimitzar els riscos per a les persones usu-
àries. En aquest sentit, es regulen certes activi-
tats de risc, com ara l’ús de trampolins, palan-
ques i tobogans, i en ordre a corresponsabilitzar
als usuaris en la minimització de riscos, es pre-
veu l’obligació que els titulars de les piscines pro-
porcionin a les persones usuàries unes normes
de règim intern, on es continguin pautes de com-
portament adreçades a la prevenció dels acci-
dents i al manteniment de la higiene a les instal·-
lacions. Així mateix, i com una mesura més per
tal de garantir la seguretat dels usuaris, el De-
cret 95/2000, de 22 de febrer, estableix que les
piscines han de disposar d’un servei de salva-
ment i socorrisme.

Pel que fa a aquesta última previsió, amb la
modificació de l’article 17 del Decret 95/2000,
de 22 de febrer, precitat, s’ha volgut introduir
una referència numèrica que permeti calcular
el nombre més idoni de socorristes en funció del
nombre de persones que practiquen el bany o
la natació.

D ’altra banda, s’ha considerat convenient
excloure l’obligació de presència de personal de
salvament i socorrisme en les piscines en les
quals, per les seves dimensions, sigui possible
garantir un nivell equivalent de seguretat amb
l’aplicació de les mesures preventives que els
titulars de les piscines hauran d’incloure en les
normes de règim intern i amb l’establiment d’un
servei adequat de vigilància dels banyistes.

En determinats supòsits, es preveu que aques-
ta vigilància pugui ser assumida bé per monitors
diplomats en el lleure infantil i juvenil, els quals
per raó de les seves tasques i les seves respon-
sabilitats sobre el col·lectiu d’infants i joves,
especialment vulnerables en aquest àmbit, po-
den  ajudar a promoure conductes responsables
tendents a evitar i/o minimitzar situacions de risc
d’accident, bé per titulats superiors d’animació
d’activitats físiques i esportives. Així mateix, es
preveu que puguin fer-se càrrec d’aquesta tas-
ca de vigilància aquelles persones, professionals
o voluntàries que acreditin la superació dels pro-
grames d’atenció sanitària immediata a què fa
referència el Decret 225/1996, de 12 de juny, pel
qual es regula la formació en atenció sanitària
immediata (DOGC núm. 2219, de 17.6.1996).

La formació específica en primeres cures
sanitàries que s’inclouen en els programes de ca-
pacitació dels col·lectius esmentats permeten ga-
rantir que disposen de coneixements per actu-

“Els acords del/la cap de la Secretaria Tècnica
de la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa de denegació d’inscripció i baixa acor-
dada d’ofici en el Registre de licitadors podran
ser objecte de recurs d’alçada davant el conse-
ller d’Economia i Finances.”

D ISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà que
sigui publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 12 de juny de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC HOMS I FERRET

Conseller d’Economia i Finances

(01.158.044)

*
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ar en una situació d’emergència, fins a l’arribada
dels professionals sanitaris o l’accés del pacient
a un centre o servei assistencial.

Amb la modificació de l’article 17.3 s’ha vol-
gut donar un tractament específic a les piscines
integrades en determinats allotjaments turístics,
tenint en compte la seva reduïda dimensió i l’es-
càs nombre d’usuaris potencials, en les quals la
prevenció dels accidents es canalitza a través de
les normes de règim intern d’obligat compliment
pels usuaris, amb mesures específiques per ga-
rantir la seguretat dels menors de 14 anys.

Com a mesura no merament informativa sinó
també preventiva s’estableix que en totes les pis-
cines en què s’exclou de l’obligació de servei de
salvament i socorrisme i, en el seu cas, de ser-
vei de vigilància s’indiqui aquesta circumstàn-
cia en un lloc visible per a l’usuari.

Finalment, als efectes de garantir la segure-
tat dels alumnes en la realització d’activitats, en
piscines, organitzades pels centres docents de
nivell no universitari, tenint en compte que els
currículums formatius de mestres i professors no
exigeixen coneixements ni habilitats per poder
actuar en cas d’accident, s’ha considerat conve-
nient mantenir l’obligació de presència de per-
sonal de salvament i socorrisme.

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el que
disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, vist l’informe de la Comis-
sió de Govern Local de Catalunya, a proposta
del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb
la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
Es modifica l’article 17 del Decret 95/2000, de

22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, el
qual queda redactat de la manera següent:

“Article 17
”17.1 Les piscines que disposin d’un o més

vasos amb una superfície total de làmina d’ai-
gua superior als 200 metres quadrats han de dis-
posar, durant l’horari de bany establert, d’un ser-
vei de salvament i socorrisme d’acord amb el
nombre de persones que es banyen o practiquen
la natació, el nombre i la visibilitat dels vasos i
les activitats que s’hi realitzin. La previsió del
nombre de socorristes per a un determinat pe-
ríode de temps ha d’estar documentada, sota la
responsabilitat del titular de les instal·lacions,
amb indicació de la identitat del personal, de-
gudament format, encarregat d’aquest servei i
l’horari de desenvolupament de la seva funció.
En aquest mateix document ha de constar també
la previsió de banyistes, per períodes de cada
temporada d’obertura. Els socorristes han de po-
der ser identificats de manera fàcil pels usuaris
de la piscina. El personal d’aquest servei ha d’en-
registrar les assistències prestades als usuaris de
la piscina.

”A ls efectes de la determinació del nombre
de socorristes es tindrà en compte, com a mínim,
la relació d’un socorrista per a cada grup de dos-
cents banyistes o fracció. El nombre de banyistes
es calcularà a raó de dos per cada cinc metres
quadrats de làmina d’aigua.

”17.2 A les piscines que disposin d’un o més
vasos amb una superfície total de làmina d’ai-
gua igual o inferior als 200 metres quadrats, no
és obligatòria la presència de personal de salva-
ment i socorrisme. Tanmateix, en aquelles ins-
tal·lacions en què s’accedeixi a la piscina mitjan-
çant el pagament d’una quantitat en concepte
d’entrada o de quota d’accés directa hi ha d’ha-
ver una persona encarregada de la vigilància dels
banyistes i de la supervisió del compliment de
les normes de règim intern, especialment en
aquells aspectes que fan referència a la preven-
ció dels accidents. Aquesta persona haurà de
tenir habilitats bàsiques en la pràctica de la
natació i haurà d’estar en possessió de la titulació
de grau superior d’animació d’activitats físiques
i esportives o del diploma de monitor en el lleure
infantil i juvenil lliurat per la Secretaria Gene-
ral de Joventut, o bé d’acreditar la superació dels
programes d’atenció sanitària immediata de
nivell 1 o 2 a què fa referència el Decret 225/
1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formació
en atenció sanitària immediata.

”Així mateix, a les piscines d’aquestes matei-
xes dimensions que estiguin integrades en esta-
bliments de restauració, com també en allotja-
ments turístics, inclosos els càmpings, i altres
tipus d’ instal·lacions i establiments reservats a
l’ús exclusiu de les persones que hi estiguin allot-
jades, sense necessitat de pagament d’una quota
d’accés directa, hi ha d’haver una persona que,
entre les seves tasques, tingui encarregada la
vigilància dels banyistes i la supervisió del com-
pliment de les normes de règim intern, espe-
cialment en aquells aspectes que fan referència
a la prevenció dels accidents.

”A les piscines a què fa referència el paràgraf
immediatament anterior, quan la direcció de l’es-
tabliment programi activitats organitzades de
natació o jocs aquàtics destinades a grups de
persones menors d’edat, la vigilància, mentre
durin aquestes, serà assumida per una persona
que tingui habilitats bàsiques en la pràctica de
la natació i estigui en possessió de la titulació de
grau superior d’animació d’activitats físiques i
esportives o del diploma de monitor en el lleure
infantil i juvenil lliurat per la Secretaria Gene-
ral de Joventut, o bé que acrediti la superació
dels programes d’atenció sanitària immediata
de nivell 1 o 2 a què fa referència el Decret 225/
1996, de 12 de juny, esmentat, sens perjudici del
que disposa l’apartat 4 d’aquest article.

”A  l’entrada de les instal·lacions a què fan
referència els paràgrafs anteriors, com també a
la zona de bany, s’ha de fixar, en un lloc perfec-
tament visible per als usuaris, un rètol amb el
missatge següent:

”—Aquesta instal·lació no disposa de servei
de salvament i socorrisme—”.

”17.3 Queden excloses de les obligacions de
presència de personal de salvament i socorris-
me i de vigilància establertes en els apartats
anteriors les piscines integrades en allotjaments
turístics en les modalitats de residències-cases
de pagès regulades al Decret 214/1995, de 27 de
juny (DOGC núm. 2085, de 7.8.1995), com tam-
bé en la resta d’allotjaments turístics amb una
capacitat màxima  autoritzada de 15 places.

”Aquests allotjaments turístics, en la zona de
bany, han de fixar, en un lloc perfectament vi-
sible per als usuaris, un rètol amb el missatge
següent:

”—Aquesta piscina no disposa de servei de
salvament i socorrisme ni de vigilància dels ba-
nyistes—.

”Les normes de règim intern d’aquestes pis-
cines hauran de fer constar la prohibició que els
menors de 14 anys puguin accedir a la piscina
sense la presència d’un adult responsable.

”17.4 En les piscines de tot tipus d’instal·-
lacions, quan estiguin ocupades per grups d’in-
fants i de joves en exercici d’activitats amb fina-
litat educativa, cultural, lúdica, recreativa, social
o d’esbarjo, organitzades d’acord amb la seva
normativa reguladora, pels centres docents de
nivell no universitari de Catalunya per als seus
alumnes, sota la responsabilitat dels propis pro-
fessors, serà obligatòria la presència del servei
de salvament i socorrisme previst a l’apartat 1
d’aquest article”.

Article 2
Es modifica l’article 25 del Decret 95/2000, de

22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, el
qual queda redactat de la manera següent:

‘‘Article 25
”E ls titulars de les piscines d’ús públic són

els responsables del funcionament, el mante-
niment, la salubritat i la seguretat de les pisci-
nes, en compliment del que disposa aquest
Decret. A  aquests efectes, durant el període
d’obertura al públic de la piscina, han de garan-
tir la disponibilitat d’una persona responsable
del manteniment i el correcte funcionament de
les instal·lacions.”

D ISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única
Els titulars de les piscines incloses en l’àmbit

d’aplicació del Decret 95/2000, de 22 de febrer,
disposaran d’un termini de tres mesos des de la
data de l’entrada en vigor d’aquest Decret per
adreçar a l’ajuntament corresponent la docu-
mentació acreditativa del compliment de les pre-
visions establertes a la nova redacció de l’arti-
cle 17 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, abans
esmentat, als efectes d’autorització preceptius.

D ISPOSICIÓ FINAL

Única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de

la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 12 de juny de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

EDUARD RIUS I PEY

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

(01.162.032)

*
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ORDRE
de 22 de juny de 2001, per la qual es declaren nous
focus de pesta porcina clàssica i es modifica l’Or-
dre de 21 de juny de 2001.

Mitjançant l’Ordre de 14 de juny de 2001,
sobre mesures urgents per a la prevenció de la
pesta porcina clàssica (DOGC núm. 3410, de
15.6.2001), modificada i completada per les or-
dres de 18 i 21 de juny de 2001 (DOGC núm.
3412, de 19.6.2001, i 3415, de 21.6.2001, respec-
tivament), es declarava la presència de pesta
porcina clàssica en explotacions de municipis de
Lleida i s’establien zones de protecció i vigilància
al voltant dels focus, així com mesures especí-
fiques per tal d’evitar la difusió de la malaltia.

Davant l’aparició de dos nous focus de pes-
ta porcina clàssica (PPC) en explotacions del
municipi de Golmés i Penelles, cal procedir a la
seva declaració, així com establir les zones de
protecció i vigilància.

Per altra banda, tenint en compte els acords
del Comitè Veterinari Permanent de la UE que
va tenir lloc el 22 de juny de 2001, i de confor-
mitat amb els reials decrets 2459/1996, de 2 de
desembre, pel qual s’estableix la llista de malal-
ties d’animals de declaració obligatòria i es dóna
la normativa per a la seva notificació, i 2159/
1993, de 13 de desembre, pel qual s’estableixen
mesures relacionades amb la pesta porcina clàs-
sica,

ORDENO:

Article 1
Es declara oficialment la presència de dos

focus de pesta porcina clàssica en explotacions
dels termes municipals de Golmés i Penelles
(Lleida).

Article 2
2.1 S’estableixen les zones de protecció amb

un radi mínim de 3 quilòmetres, que engloben
els focus de malaltia i que es delimiten a l’annex
1 d’aquesta disposició.

2.2 L’annex 1 de l’Ordre de 21 de juny de
2001, de declaració d’un nou focus de pesta
porcina clàssica, sobre mesures urgents per a la
prevenció de la pesta porcina clàssica, queda
substituït per l’annex 1 d’aquesta disposició.

Article 3
3.1 S’estableixen les zones de vigilància amb

un radi mínim de 10 quilòmetres, al voltant dels
focus de malaltia i que es delimiten a l’annex 2
d’aquesta disposició.

3.2 L’annex 2 de l’Ordre de 21 de juny de
2001, de declaració d’un nou focus de pesta
porcina clàssica, queda substituït per l’annex 2
d’aquesta disposició.

Article 4
Es declaren d’aplicació en aquestes zones les

mesures que estableix l’Ordre de 14 de juny de
2001, sobre mesures urgents per a la prevenció
de la pesta porcina clàssica, modificada i com-
pletada per les ordres de 18 i 21 de juny de 2001.

Article 5
Es declaren de no aplicació a les explotacions

porcines ubicades a les comarques gironines les

prohibicions que estableixen l’article 5.1 i  l’ar-
ticle 7 de l’Ordre de 18 de juny de 2001, que mo-
difica i completa l’Ordre de 14 de juny de 2001,
sobre mesures urgents per a la prevenció de la
pesta porcina clàssica.

Article 6
L’annex 3 de l’Ordre de 21 de juny de 2001,

de declaració d’un nou focus de pesta porcina
clàssica, queda substituït per l’annex 3 d’aquesta
disposició.

Barcelona, 22 de juny de 2001

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

A NNEX 1

Z ona de protecció 1 (focus 1)

La zona de protecció 1 comprèn:
De la comarca del Segrià, part dels termes

municipals següents: Soses, Torres de Segre i
A lcarràs.

1. S’inicia a la intersecció de l’autopista A-
2 amb el límit est del terme municipal de Soses.

2. Des d’aquest punt s’estableix una línia rec-
ta en direcció sud-oest fins a arribar al límit sud
de la població de Soses.

3. Des d’aquest punt s’estableix una línia rec-
ta en direcció oest fins a arribar al Mas de Ma-
riano Nyanyo, al terme municipal de Soses.

4. Des del Mas de Mariano Nyanyo s’esta-
bleix una línia recta en direcció nord-oest fins
a la intersecció de la carretera N-II amb el límit
amb la Comunitat Autònoma d’Aragó.

5. Seguint pel límit amb la Comunitat Autò-
noma d’Aragó, en direcció nord, fins a la inter-
secció amb la carretera que passa pel Mas Blanc,
situat al territori aragonès, i pel Mas del Tico,
al terme municipal de Soses.

6. Des d’aquest punt s’estableix una línia rec-
ta en direcció nord-est fins al Mas d’Antoni
Mora, situat al terme municipal de Torres de
Segre.

7. Des del Mas d’Antoni Mora s’estableix
una línia recta en direcció nord-est fins al Mas
del Trullets, al terme municipal d’A lcarràs.

8. Des del Mas del Trullets s’estableix una
línia recta en direcció sud-est fins al Mas del
Xotis.

9. Des del Mas del Xotis s’estableix una línia
recta en direcció sud-est fins al Tossalet Roig.

10. Des del Tossalet Roig s’estableix una lí-
nia recta en direcció sud fins a la Torre del Min-
guet, al terme municipal de Torres de Segre.

11. Des de la Torre del Minguet s’estableix
una línia recta en direcció sud-oest fins a la in-
tersecció de l’autopista A-2 amb el límit est del
terme municipal de Soses, punt d’inici de la zona
de protecció.

Z ona de protecció 2 (focus 2, 5 i 6)

La zona de protecció 2 comprèn:
De la comarca del Pla d’U rgell, el terme

municipal sencer de Golmés i part dels termes
municipals següents: Mollerussa, Fondarella,
Miralcamp, Vilanova de Bellpuig i Vila-sana.

1. S’inicia a la intersecció de la N-II amb la
carretera LP-332, que uneix Linyola amb
Mollerussa.

2. Des d’aquest punt s’estableix una línia rec-
ta en direcció nord-est fins a la Torre del Carulla,
al terme municipal de Vila-sana.

3. Des de la Torre del Carulla s’estableix una
línia recta en direcció sud-est fins a la intersecció
dels límits dels termes municipals de Vila-sana,
Castellnou de Seana i Golmés.

4. Des d’aquest punt se segueix el límit nord
del terme municipal de Golmés en direcció sud-
est fins a la intersecció amb el límit nord del
terme municipal de Vilanova de Bellpuig.

5. Des d’aquest punt s’estableix una línia rec-
ta en direcció sud fins al camp de futbol de
Vilanova de Bellpuig.

6. Des del camp de futbol de Vilanova de
Bellpuig s’estableix una línia recta en direcció
sud-oest fins a la Torre de l’Abril.

7. Des d’aquest punt s’estableix una línia rec-
ta en direcció sud-oest fins a la Torre Clareta.

8. Des de la Torre Clareta s’estableix una línia
recta en direcció sud-oest fins al punt d’intersec-
ció dels límits dels termes municipals de
Vilanova de Bellpuig, Miralcamp i Arbeca.

9. Des d’aquest punt se segueix el límit sud
del terme municipal de Miralcamp fins a la in-
tersecció amb la Sèquia Gran.

10. Des d’aquest punt s’estableix una línia
recta en direcció oest fins al punt d’intersecció
dels límits dels termes municipals de Miralcamp,
Puiggròs i Torregrossa.

11. Des d’aquest punt se segueix el límit oest
del terme municipal de Miralcamp fins a la in-
tersecció amb el límit sud del terme municipal
de Mollerussa.

12. Des d’aquest punt s’estableix una línia
recta en direcció nord fins a la Granja Escola,
al terme municipal de Mollerussa.

13. Des de la Granja Escola s’estableix una
línia recta en direcció nord-est fins a l’ermita de
Sant Sebastià, al terme municipal de Fondarella.

14. Des de l’ermita de Sant Sebastià s’esta-
bleix una línia recta en direcció nord-est fins a
la intersecció de la N-II amb la carretera LP-332,
que uneix Linyola amb Mollerussa, punt d’inici
de la zona de protecció 2.

Z ona de protecció 3 (focus 3)

La zona de protecció 3 comprèn:
De la comarca de la Noguera, part dels ter-

mes municipals següents: Vilanova de l’Aguda,
Tiurana i Oliola.

De la comarca de l’Alt Urgell, part del terme
municipal de Bassella.

1. S’inicia a Miralpeix, al terme municipal de
Tiurana.

2. Des d’aquest punt s’estableix una línia rec-
ta en direcció est fins a l’ermita de Sant
Ermengol.

3. Des de l’ermita de Sant Ermengol s’esta-
bleix una línia recta en direcció sud-est fins al
Masuco, al terme municipal de Vilanova de
l’Aguda.

4. Des del Masuco s’estableix una línia rec-
ta en direcció sud fins als Plans.

5. Des dels Plans s’estableix una línia recta
en direcció sud-oest fins a Can Roquers.

6. Des de Can Roquers s’estableix una línia
recta en direcció sud-oest fins a Botines.

7. Des de Botines s’estableix una línia recta
en direcció nord-oest fins al Mas del Castellar,
al terme municipal d’Oliola.

8. Des del Mas del Castellar s’estableix una
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