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DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada per la Junta de Govern en sessió
celebrada el dia 28 de juliol de 2022
PRP 2022/804 NORMES DE RÈGIM INTERN PER A LES PERSONES USUÀRIES
PISCINES D’ESTIU.
La Regidoria d’esports ha posat de manifest que, davant de comportaments incívics per
part d’usuaris de les piscines municipals, es necessari reforçar i donar a conèixer les
normes de règim intern per les persones usaries.
Atès que per DECRET 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes
sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. I en concret el seu article 29 estableix:
“29.1 Les instal·lacions de piscines han de disposar d'unes normes de règim intern per les
persones usuàries, les quals seran d'obligat compliment i s'exposaran en lloc visible i
fàcilment accessible per aquestes persones, sens perjudici dels cartells i rètols que estiguin
distribuïts en les diferents zones de les instal·lacions. Aquestes normes de règim intern
han de contenir, com a mínim, les següents indicacions: l'obligació d'utilitzar les dutxes
abans del bany a la piscina; la prohibició d'accedir amb calçat de carrer i de fumar i
menjar en la zona de platja, i la no admissió d'animals domèstics. Igualment, es donaran
pautes de comportament quant a les activitats que es poden desenvolupar en les
instal·lacions.
29.2 Els titulars de les piscines podran expulsar del seu recinte aquelles persones que
incompleixin les normes de règim intern i les pautes de comportament a què fa referència
l'apartat anterior, un cop advertides prèviament.”

Vist l’informe-proposta de la Regidoria d’Esports
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern, d’acord amb les competències
delegades per Decret d’Alcaldia RES2019/358, de 28 de juny, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les normes de règim intern per les persones usuàries, les quals seran
d'obligat compliment i s'exposaran en lloc visible i fàcilment accessible per aquestes
persones, següents:
Normativa d’ús piscina d’estiu
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Tot això sense perjudici del desenvolupament d’aquesta normativa, en ús de les
competències del propi Ajuntament, per tal de garantir tant les mesures de protecció a la
salut com l’exercici de control.
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còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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Es obligatori:







Utilitzar xancletes en la zona de dutxes, vestidors i piscina.
Utilitzar les dutxes abans del bany a la piscina.
Desmaquillar-se abans de banyar-se.
Utilitzar banyador.
Respectar els espais assenyalats per a diferents activitats.
Respectar les indicacions del personal de la piscina en qualsevol moment.

Està prohibit:










Utilitzar superfícies flotants a l’interior de la piscina.
Jugar a pilota en els espais verds.
Realitzar qualsevol activitat que comporti perill o que pugui molestar la resta de
banyistes.
Accedir a la piscina si es pateix alguna malaltia infecciosa o contagiosa.
Entrar animals domèstics a la instal·lació.
Entrar envasos de vidre.
Dipositar deixalles fora de les papereres.
Fumar en tot el recinte.
La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d’ús
comunitari.

Accessos:




L’incompliment de la normativa implicarà mesures correctives immediates per
part del personal autoritzat. Això pot incloure l’aplicació del Protocol
d’expulsions i/o mesures disciplinàries del complex lúdic-esportiu de les Piscines
Municipals que es gestiona conjuntament amb l’Equip de Prevenció i Mediació
Comunitària de l’Ajuntament de Mollerussa i/o l’apertura d’expedient
sancionador.
SEGON. Aprovar les condicions d’accés al recinte de les piscines d’estiu del menors de 12 a
14 anys mitjançant autorització segons model que s’adjunta com annex.
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És obligatori identificar-se abans d’accedir a la instal·lació.
Els cursetistes que no tinguin l’abonament podran accedir a la instal·lació 10 minuts
abans de l’inici de l’activitat i sortir-ne fins a 30 minuts després.
Els banyistes hauran de sortir de l’aigua almenys 15 minuts abans de l’hora de
tancament de la instal·lació.
Els menors de 14 anys hauran d’accedir al recinte acompanyats d’un adult
responsable que haurà de vigilar-los durant l’estada a la instal·lació.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Regidoria d’esport i donar publicitat a la web municipal
així com a d’altres mitjans de difusió municipal.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

AUTORITZACIÓ D’ACCÉS PER A MENORS D’EDAT

Data d’accés piscina:
DADES DE L’USUARI MENOR
Nom:

Data naixement:

Adreça:

Població:

AUTORITZACIÓ PER ENTRAR ACOMPANYAT AMB UN ADULT RESPONSABLE
Jo .........................................................................................com a pare/mare/tutor/tutora amb
DNI ................................................ i amb el telèfon ...................................................................
autoritzo al meu fill/a menor d’edat a accedir a la piscina d’estiu acompanyat/da per el Sr./Sra.
.................................................................................... amb DNI.................................................... i
que es responsabilitza del menor i fer complir les normatives d’ús de la instal·lació.

Signatura persona acompanyant

Caldrà aportar el DNI del autoritzant (fotocopia adjunta). Aquesta autorització tindrà validesa
per l’accés d’un sol dia.

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les
seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Mollerussa per a
gestionar el servei. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades es conservaran d’acord
les exigències de la legislació. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a
www.mollerussa.cat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, i la resta
dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a al Delegat de Protecció de Dades a la següent
adreça: Ajuntament de Mollerussa, Plaça de l’Ajuntament núm.2 – 25230 Mollerussa (Lleida)
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Signatura persona autoritzant
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