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PISCINA MUNICIPAL 2022 
 

NORMES D’ÚS, RECOMANACIONS I PAUTES DE COMPORTAMENT 
PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE VILADECAVALLS 
 

HORARI: de dilluns a diumenge de 11h a 20h 
 

➢ Tots els usuaris tenen dret a utilitzar les instal·lacions de la piscina seguint 
aquestes normes i previ pagament del preu públic corresponent. 

➢ Es distingeixen dos tipus d’usuaris: 
▪ Abonats: Els abonats són usuaris que disposen del corresponent carnet 

de la piscina i ha efectuat prèviament el pagament de la temporada 
segons el preu públic establert 

▪ No abonats: Els no abonats, són usuaris que, ocasionalment, utilitzen les 
instal·lacions previ pagament del preu públic establert.  
 

➢ L’Ajuntament podrà tancar per raons de seguretat o climatològiques, i quan 
es produeixin circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a persones, 
o desperfectes a les instal·lacions. 

➢ El dret d’utilització de les instal·lacions que supeditada a l’aforament màxim 
de la piscina. 

➢ L’Ajuntament no respon als objectes personals, que es perdin o extraviïn en 
les instal·lacions, i per tant recomana no deixar en els vestidors objectes de 
valor. 

➢ Dins de les instal·lacions, l’Ajuntament serà el màxim responsable. 
➢ L’Ajuntament, essent el titular de les instal·lacions, podrà expulsar del seu 

recinte aquelles persones que incompleixin les normes de règim intern i les 
pautes de comportament a les que fa referència, un cop advertides 
prèviament d’acord amb el Decret 35/2000 de 22 de febrer, que estableixen 
les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. L’expulsió de les 
instal·lacions no dona dret al retorn dels preus públics abonats. 

 
ES OBLIGATORI: 
 

➢ Presentar el carnet d’abonat o tiquet d’entrada a petició de qualsevol 
membre del personal de la instal·lació. 

➢ Seguir les indicacions del personal tècnic, de manteniment i dels socorristes 
i respectar la resta d’usuaris de l’equipament. 

➢ Dutxar-se cada cop abans d’entrar a l’aigua. 
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➢ Circular per la piscina amb roba de bany i amb xancletes per tal d’evitar 
malalties contagioses, podeu circular amb calçat de carrer en la zona 
d’entrada. 

➢ Haureu d’utilitzar els vestidors per canviar-vos de roba, ja que no està permès 
de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació, i deixar-los en bones 
condicions per als usuaris posteriors. 

➢ Que els infants menors de 14 anys en horari de bany lliure vagin 
acompanyats d’una persona adulta. Els nens que no saben nedar han de dur 
un dispositiu (armilla, bombolleta, etc) adaptat a cada edat que afavoreixi la 
flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua. 

➢ Respectar el bon desenvolupament de les activitats dirigides de bany lliure 
dintre del recinte del vas, especialment en els moments en què ambdues 
activitats coincideixin. 

➢ Fer un correcte ús de l’espai i les infraestructures de les instal·lacions, 
mantenir l’ordre i la netedat, respectar els arbres i els jardins i les 
infraestructures destinades a facilitar l’accés i la mobilitat de les persones 
disminuïdes, el mobiliari i les instal·lacions en general. S’ha de tractar amb 
respecte la resta d’usuaris i al personal que treballa a les instal·lacions. 
També s’ha de respectar l’espai i el relaxament de la resta d’usuaris i 
usuàries. 

 
NO ES PERMET 
 

➢ Portar objectes de vidre o tallants. 
➢ Menjar ni fumar en tot el recinte de la instal·lació a excepció de les zones 

habilitades. 
▪ Zona fumadors 
▪ Zona pícnic 

➢ Jugar a pilota, portar inflables o matalassos. 
➢ Fer jocs que puguin resultar perillosos o molestin a la resta d’usuaris, com 

pot ser córrer, saltar, empènyer o enfonsar algú. 
➢ Llençar objectes o roba a l’aigua. 
➢ Accedir a la zona reservada de bany en cas d’estar afectat per malalties 

dèrmiques infecto contagioses. En cas de dubte la direcció podrà exigir la 
presentació d’un certificat mèdic en el cas de que es detecti qualsevol 
possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 
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➢ Accedir a la zona reservada al bany amb roba interior, encara que es porti 
roba de bany a sobre. 

➢ La pràctica de topless. 
➢ L’entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van 

acompanyats d’una persona adulta. 
➢ Portar aparells de música que no siguin tipus “walkman” o “Ipod” 
➢ L’entrada d’animals 
➢ Afaitar-se als vestidors o serveis. 
➢ Introduir taules, cadires, para-sols i altres. 
➢ Deixar objectes personals a les taquilles, una vegada abandonada la 

instal·lació. 
➢ Utilitzar el carrer destinat als cursetistes. 
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ES RECOMANA 
 

➢ Que els infants estiguin controlats en tot moment per la persona adulta que 
els acompanya i dins del seu camp de visió quan es trobin dins de l’aigua o 
a l’entorn de la piscina. 

➢ L’ús de sabatilles de bany. 
➢ Dutxar-se després de sortir de l’aigua. 
➢ En cas de voler prendre el sol, col·locar una tovallola o estora a sobre de la 

zona de platja de la piscina o zona d’estada. 
➢ No menjar des de dues hores abans d’entrar a l’aigua. 
➢ En els carrers, nedar sempre per la dreta. 
➢ No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris. 
➢ Respectar les instal·lacions i el seu contingut. 
➢ Tractar amb consideració i respecte als usuaris de la piscina, al socorrista, al 

personal i als responsables municipals que es trobin a la piscina. 
➢ No insultar, ni amenaçar, ni agredir, ni tenir cap comportament que pugui 

ésser constitutiu de falta o delicte. 
➢ D’acord amb el Decret 92/2000, de 22 de febrer, que estableix les normes 

sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, els titulars de la piscina podran 
expulsar de la piscina les persones que no compleixin aquestes normes i 
pautes de comportament, un cop advertides prèviament. 
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