
 
 

 

NORMATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA 

PISCINA MUNICIPAL 
 

 L’aforament serà limitat. Per això, l’Ajuntament deixarà de vendre 

abonaments quan es superi el nombre màxim permès.  

 Les dutxes del recinte de la piscina estaran obertes per tal de poder 

dutxar-se abans d’entrar a l’aigua  

 S’haurà de respectar els cartells informatius i indicacions que es trobin 

al recinte.  

 S’haurà de respectar la limitació de carrils de la piscina quan s’estiguin 

realitzant cursets de natació.  

 El socorrista vetllarà pel control d’aforament permès en les 

instal·lacions municipals.  

 Serà obligatori l’ús del banyador per poder accedir a la piscina.  

 

No es permet:  

 

• Accedir a la instal·lació de la piscina als menors de 14 anys sense anar 

acompanyats d’una persona adulta major de 18 anys (que en tot moment se 

n’ha de fer càrrec), per fer natació lliure.  

 

• Entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de bany.  

 

• Banyar-se amb roba interior.  

 

• Dutxar-se amb roba interior. 

 

• Escopir a l’aigua i tot allò que pugui molestar el bany d’altres usuaris o que 

pugui afectar la qualitat de l’aigua.  

 

• Asseure’s a les sureres (es poden deformar i/o trencar).  

 



 
 

 

 

• Utilitzar materials com pilotes, matalassos o altres objectes que puguin 

molestar els altres usuaris.  

 

• Accedir a la zona de bany (piscina i vestidors) les persones que pateixin 

malalties infeccioses: de pell (fongs, peus d’atleta, berrugues plantars, 

mol·lusc contagiós...); de mucoses (otitis, conjuntivitis, rinitis...) o digestives 

(diarrees...).  

 

• Entrar animals domèstics a les instal·lacions, excepte en casos 

excepcionals, com els gossos pigall.  

 

• Fumar en tota la instal·lació.  

 

• Afaitar-se, depilar-se, fer-se pílings, manicura, pedicura, etc. als vestidors. 

 

•Utilitzar càmeres fotogràfiques, filmadores, aparells de reproducció musical 

(sense auriculars), etc. en tot el recinte de la piscina, excepte en jornades 

puntuals. 

 

• Fer un mal ús de les dutxes i/o utilitzar-les durant un temps que pugui 

interferir l’ús de la resta d’usuaris i usuàries. Cal dutxar-se el temps 

estrictament necessari i no fer un ús abusiu de l’aigua.  

 

• Córrer en el recinte de la piscina.  

 

• Fer jocs que puguin resultar perillosos o molestin la resta d’usuaris, com 

pot ser córrer, saltar, empènyer o enfonsar algú.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Es recomana:  

 

• Usar sabatilles de bany per circular per la platja i els vestidors.  

 

• No menjar des de dues hores abans d’entrar a l’aigua.  

 

• Dutxar-se després de sortir de l’aigua.  

 

• No malgastar l’aigua, és un bé comú!  

 

Aquestes mesures es podran adaptar durant la temporada, en funció de les 

normes que dictin òrgans superiors.   


