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REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS 

 

 

CAPÍTOL 1 Disposicions generals  

 

Article 1. Objecte  

 

1. L’objecte d’aquest reglament és la regulació del servei públic local de piscines municipals de l’Ajuntament, per tal de 

donar compliment a l’article 29 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries 

aplicables a les piscines d’ús públic.  

2. L’Ajuntament assumeix el servei com a propi, en virtut de les competències que li atorga l’art. 66.3 n) del Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

Article 2. Gestió  

 

El servei s’ha de gestionar de forma mixta, per gestió directa o indirecta quan al manteniment i vigilància de les 

instal·lacions i per gestió indirecta, en referència al bar, mitjançant concessió.  

 

Article 3. Titularitat  

 

L’ens local manté sobre el servei la titularitat i les potestats de la direcció i control que es deriven de l’ordenació 

normativa del servei, per preservar-ne el bon funcionament  

 

CAPÍTOL 2 Normes d’ús de les piscines municipals  

 

Article 4. Obligacions de les persones usuàries  

 

Les persones usuàries han de complir, obligatòriament, les següents mesures:  

 

a) Dutxar-se abans del bany  

b) Seguir les indicacions del personal tècnic i del socorrista  

c) Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions  

d) Respectar els altres usuaris, el servei de socorrisme i els altres usuaris  

e) Fer ús de les papereres  

f) Fer atenció als senyals que fan referència a la fondària  
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g) Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la 

flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua  

h) Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors  

i) Abonar la taxa o preu públic s’hagi fixat per a l’entrada a les piscines municipals  

 

Article 5. Prohibicions  

 

Queda prohibit:  

 

a) L’activitat nudista o de topless.  

b) L’entrada als menors de 10 anys, si no van acompanyats d’una persona adulta. No obstant, en el supòsits del menors 

d’entre 10 i 14 anys, tant sols podran accedir al recinte sense companyia d’un adult, si porten una autorització signada 

dels seus tutors legals. 

c) L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.  

d) Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable.  

e) Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris 

f) Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.  

g) Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona.  

h) L’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses i amb ferides que sagnin. En 

cas de dubte l’Ajuntament podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic. 

i) La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d’ús comunitari. 

j) Banyar-se o tirar-se a la piscina amb roba de carrer.  

k) Tirar tovalloles de bany o altra roba de carrer a la piscina. 

 

Article 6. Recomanacions 

 

a) Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la fondària és suficient i que no hi ha elements o persones contra els 

quals pugueu xocar.  

b) L’ús de sabatilles de bany.  

c) Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin 

dins de l’aigua o a l’entorn de la piscina. 

d) No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.  

e) Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d’un àpat.  

f) No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o 

d’haver fet un exercici físic intens . 

g) Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d’estada, si es vol prendre el sol . 
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h) Dutxar-se abans d’entrar a la piscina, si s’ha pres el sol o s’ha fet exercici de forma intensa.  

i) Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l’aigua progressivament.  

 

Article 7. Responsabilitat  

 

1. Les persones usuàries assumeixen la plena i completa responsabilitat que es pugui derivar dels propis actes, per la qual 

cosa també tenen l’obligació jurídica de suportar els danys i els perjudicis que pateixin com a conseqüència del propi 

incompliment de les mesures i obligacions previstes als art. 4 i 5 d’aquest reglament.  

2. A més, també responen per danys i perjudicis provocats a tercers que es derivin del mal ús que puguin fer del servei.  

3. L’Ajuntament no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats als vestidors ni al recinte on es presta el servei.  

 

Article 8. Drets de les persones usuàries  

 

Les persones usuàries tenen els següents drets:  

 

a) Rebre correctament i continuadament el servei  

b) Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques  

c) Comptar amb l’atenció de professionals preparats per a prestar el servei  

d) Tenir la informació necessària sobre el funcionament del servei  

 

CAPÍTOL 3. La concessió del bar  

 

Article 9. Objecte de la concessió  

 

L’àmbit de la prestació objecte de la concessió administrativa abasta la gestió del bar de les piscines municipals durant la 

temporada d’obertura de les piscines, i el control d’accés a aquestes, la vigilància de les instal·lacions i dels usuaris i el 

cobrament de les entrades. 

 

Article 10. Obligacions del concessionari  

 

Són obligacions del concessionari les que preveu l’art. 235 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les 

fixades en el contracte i les següents:  

 

a) Abonar el cànon fixat per la concessió. 
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b) Mantenir les instal·lacions en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene. Totes les feines de neteja de lavabos, 

recinte, segar la gespa i neteja vas de la piscina haurà d’estar fet diàriament abans d’obrir el recinte al bany i s’haurà de 

fer el manteniment diari necessari.  

c) Permetre que en qualsevol moment el personal de l’Ajuntament pugui inspeccionar el funcionament normal i correcte 

del servei.  

d) Organitzar el servei amb estricta subjecció a les característiques establertes en el contracte i dins dels terminis i horaris 

que s’assenyali.  

e) Exercir per si mateix les funcions encomanades i no cedir-les ni traspassar-les a tercers, sense la corresponent 

autorització del titular del servei.  

f) Controlar l’accés a les instal·lacions de la piscina municipal de tots els usuaris del servei, i impedir l’accés quan escaigui 

segons aquest Reglament o les ordres de l’Ajuntament.  

g) Vigilar el compliment de la normativa del servei de piscina municipal per part dels usuaris que es contenen en el 

present Reglament.  

h) Cobrar el preu de les entrades, d’acord amb l’ordenança fiscal reguladora de la taxa o preu públic vigent.  

 

Article 11. Drets del concessionari  

 

Són drets del concessionari els que preveuen els articles 236 i 250.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, els fixats en el contracte i els següents:  

 

a) Cobrar dels usuaris de les piscines els imports de les entrades i abonaments, de conformitat amb l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa per les piscines municipals. 

b) Cobrar dels usuaris del bar per la prestació de serveis i vendes d’acord amb els preus que de conformitat amb 

l’Ajuntament es fixi  

c) Utilitzar els béns de domini públic necessaris per al servei  

 

Article 12. Drets de l’Ajuntament  

 

Corresponen a l’Ajuntament les facultats que li atorga els art. 238 i 248 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, així com a percebre la contraprestació fixada en el contracte.  

 

Article 13. Deures de l’Ajuntament  

 

Són obligacions de l’Ajuntament, a més de les previstes als art. 237 i 249 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals, les següents:  

a) L’Ajuntament es compromet a entregar les instal·lacions en bon estat de funcionament i seguretat 
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 b) Contractar al seu càrrec el servei de socorrista  

 

CAPÍTOL 4 Infraccions i sancions  

 

Article 14. Tipificació d’infraccions  

 

1. Són infraccions molt greus els actes que tinguin per objecte:  

 

a) L’impediment o l’obstrucció del normal funcionament del servei i l’ús altres persones usuàries  

b) Els actes de deteriorament greu dels equips, infraestructures, instal·lacions o elements del servei públic o dels bens 

que hi son adscrits  

c) L’impediment de l’ús de l’espai públic on es desenvolupa el servei a altres persones amb dret a utilitzar-lo d) La 

reiteració en dos cops o més d’una conducta greu durant la temporada d’una conducta greu  

 

2. Són infraccions greus els actes següents:  

 

a) L’obstrucció al normal funcionament del servei o a l’ús de l’espai públic on es desenvolupa el servei per una o altres 

persones amb dret a utilitzar-lo  

b) No comportar-se segons els criteris usuals de civisme i bon comportament en relació amb altres usuaris, el 

concessionari, i altre personal, com ara els socorristes  

c) No acatar les indicacions rebudes del concessionari o del personal de socorrisme  

 

Article 15. Sancions  

 

En cas d’infraccions greus i molt greus, l’usuari pot ser donat de baixa del servei i se li pot prohibir l’entrada al recinte fins 

a cinc temporades.  

 

Disposició final  

 

Aquest reglament entrarà en vigor a partir de la temporada 2020 i una vegada publicat íntegrament al BOP de Lleida. 
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