
 
 

NORMES D’ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL 2022 

1. L’horari de les instal·lacions és d’11h. a 19h. (hora en la qual tots els usuaris hauran d’abandonar les    
instal·lacions). 
 

2. L'entrada a la piscina està supeditada al pagament de la Taxa aprovada segons la modalitat i a l’aforament de les 
instal·lacions. 
 

3. Els titulars dels abonaments s’han d’identificar al personal de l’entrada que, en qualsevol moment, pot demanar als 
usuaris que mostrin l’entrada o abonament. 
 

4. Els menors de 14 anys (cal que acreditin la seva edat amb qualsevol document oficial) han d’anar 
acompanyats d’una persona major d’edat responsable d’aquest durant tota l’estada al recinte (cal pagar 
entrada). 
 
5. Un adult (major 18 anys) podrà entrar acompanyat de fins a 4 menors de 14 anys, i en serà responsable durant 
tota l’estada al recinte. 
 
6. Els pares, monitors, entrenadors o acompanyants seran responsables directes dels danys o perjudicis ocasionats 
pels menors al seu càrrec, en les instal·lacions o mobiliari de la piscina. 

 
7. Durant els entrenaments de natació, no poden romandre a l’interior els pares o acompanyants dels assistents. 
 

8. Les escoles, casals o altres grups que facin ús de la piscina, hauran de portar un monitor acompanyant-responsable per 
a cada 10 alumnes, vestit de manera fàcilment identificable. 

 

9. L'Ajuntament no es fa responsable dels objectes que es deixin en els vestidors, ja que aquest espai està previst 
solament per a canviar-se, no per a dipositar cap objecte personal ni peça de vestir. 
 
10. És obligatori dutxar-se abans de banyar-se a la piscina . 
 
11. És obligatori l’ús de roba de bany,està prohibit banyar-se amb roba del carrer (teixits específics per aigua). 
Queda totalment prohibit el topless. 
 

12. Es recomana no entrar de cop a la piscina per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta estona el 
sol o d’haver fet exercici intens. 
 

13. Està totalment prohibit fumar a tota la instal·lació  
 
14. Està prohibit menjar dins la zona de platja, només es podrà menjar en les zones habilitades i caldrà recollir i 

deixar-les netes (queda prohibida l’entrada de menjar i begudes externes a la instal·lació). 
 

15. Està prohibida l’entrada d’animals, siguin domèstics o no. 
 
16. Queda totalment prohibit córrer dins el recinte de la piscina, així com dels vestidors. 
 

17. Queda prohibit l'ús d'objectes com pilotes, suros, piques, matalassos... llevat que sigui en el decurs d'una activitat 
que compti amb l'autorització corresponent. 
 
18. Per a qualsevol activitat que es vulgui portar a terme en el recinte de la piscina s'haurà de demanar autorització a 
l'Ajuntament amb temps suficient. 
 

19. El socorrista és responsable de vetllar per la seguretat de totes les persones que es troben a la piscina. És 
per aquest motiu que qui no respectin les normes d'ús o la seva actitud comporti algun problema per al 
benestar de la resta, serà convidat a abandonar la instal·lació un cop advertides prèviament. 
 
20. Quan l'aforament es pugui sobrepassar, el responsable de la piscina/socorrista, podrà limitar l'entrada dels 
usuaris. 
 

AFORAMENT de la instal·lació 200 persones 
 

Piscina gran: 125 persones 

 Piscina petita: 14 persones 
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