NORMATIVA DE LA PISCINA MUNICIPAL

1. Tota persona que entri en aquestes instal·lacions municipals, encara que només
sigui a prendre el sol, està obligada a proveir-se de la corresponent entrada.
2. Queda prohibida l’entrada a la piscina als menors de 12 anys (nascuts entre el
2003 i el 2015) sense acompanyant major d’edat (pare, mare, responsable, tutor
o monitor). Excepcionalment, amb un germà major de 16 anys si disposa
d’autorització de pares / tutors (document que ho autoritzi). Els acompanyants
dels menors que entrin a les instal·lacions estan obligats a proveir-se de la
corresponent entrada.
3. El responsable del menor de 12 anys ha de vigilar de l’estada d’aquest.
Sobretot, en el cas que l’infant no sàpiga nedar o tingui dificultats per fer-ho.
Està totalment prohibit deixar el menor a la zona de bany sol.
4. El socorrista és la màxima autoritat d’aquesta instal·lació. Se l’ha de fer cas i
seguir rigorosament les seves indicacions.
5. Com a mesura de sanitat i higiene, és obligada la utilització de la dutxa abans
de banyar-se a la piscina.
6. La gespa s’ha d’utilitzar únicament per prendre el sol, quedant prohibit córrer,
jugar a pilota, fer ús de les pales, galledes o altres objectes metàl·lics o de fusta
que puguin malmetre els espais verds. Només és possible jugar a pilota a
l’espai annex de la zona de platja on hi ha la pista de voleibol. Es prega als
pares i persones responsables de la mainada que vigili especialment el
compliment d’aquesta norma.
7. La utilització d’ulleres submarines està prohibida a la piscina.

8. També es prohibeix romandre a la piscina portant objectes de perill que puguin
ésser causa d’accident per als banyistes.
9. Queda prohibit llençar papers, burilles o altres deixalles de qualsevol classe en
el sòl del recinte o a la gespa, pel que es prega als usuaris que utilitzin les
papereres allà instal·lades.
10. Queda també prohibit utilitzar la piscina per rentar o esbandir roba d’ús.
11. Des de les 20h endavant queda totalment prohibida l’entrada en aquestes
instal·lacions municipals, excepte els que assisteixin al curset de natació.
12. Igualment es prohibeix banyar-se o prendre el sol sense proveir-se de
banyador o altra peça similar. No és permès el topless.
13. És obligatori l’ús d’espardenyes de bany per accedir a la zona de piscina,
dutxes i gespa.
14. Queda totalment prohibit fumar i menjar dins del recinte de la piscina (inclosa la
zona de gespa i zona de platja).
15. Està totalment prohibit entrar dins del recinte de la piscina amb calçat de carrer
(zona de gespa i zona de platja).
16. No és permès recolzar-se a les sureres i està completament prohibit donar
empentes, cridar, realitzar jocs violents i qualsevol altra activitat que destorbi el
respecte i seguretat dels altres usuaris, tan dins com fora de l’aigua.
17. Tota persona afectada per malalties, infeccions... no podrà fer ús de la
instal·lació. Els responsables d’aquesta, es reserven el dret de demanar el
corresponent certificat mèdic.
18. És recomanable portar una bossa esportiva per guardar la roba i portar-la a la
zona de platja. L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues.
19. L’organització no es fa responsable dels danys morals, materials o físics que es
puguin ocasionar per l’incompliment d’aquestes normes.
20. L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot suposar la pèrdua del dret
a utilitzar la instal·lació i l’expulsió immediata de la mateixa i donarà lloc a la
imposició de sancions.
21. Aquest reglament està basat, en es seus punts sanitaris, en el Decret 95/2000
de la llei de la Generalitat de Catalunya, pel que s’estableixen les normes
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
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