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ARTICLE 1. OBJECTE
1.1. Aquest Reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de la
piscina descoberta de titularitat pública ubicada dins el terme municipal de Manlleu.
1.2. Aquest Reglament pretén:
-

Informar a les persones usuàries i visitants d’aquestes instal·lacions esportives.
Garantir una conducta adequada de les persones usuàries.
Garantir un bon estat de conservació del material i les instal·lacions.
Garantir l’accés sense cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

1.3. Serà obligat el compliment d’aquesta norma per part de totes les persones i entitats que
facin ús de les instal·lacions.
ARTICLE 2. USUARIS
2.1. Es considera usuari a tota persona individual, grups, entitats, associacions o col·lectius
que utilitzin la piscina municipal descoberta per a la pràctica d’activitats físiques i/o
esportives o de manera lúdica, ja sigui de manera puntual o continuada.
2.2. També es considera usuari el públic assistent a les instal·lacions.
ARTICLE 3. ABONATS
3.1. Condició d’abonat:
Es considera abonat de la instal·lació tota persona que adquireix un abonament que habilita
per l’accés lliure a les instal·lacions de conformitat amb les característiques de l’abonament,
que podrà ser per tot l’estiu (de temporada) o bé mensual.
Les persones abonades a la piscina coberta municipal tindran l’accés gratuït a la piscina
descoberta d’estiu, mostrant sempre el carnet acreditatiu a l’entrada de la instal·lació.

 314
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

3.2. Informació General:
Per tramitar qualsevol abonament a la Piscina Municipal cal presentar el document
acreditatiu d’identitat (DNI, NIE, Passaport) perquè es puguin registrar les seves dades
personals.
3.3. Alta de l’abonament:
Els abonaments es tramiten a la recepció de la Piscina Municipal.
Documentació que cal portar per a cada abonament:
 Document d’Identitat (DNI, NIE, Passaport), o en cas de no tenir-ne, el Llibre de Família
 Abonar l’import íntegre de la quota escollida, que es podrà pagar en efectiu o amb
targeta.
 Document acreditatiu de la situació de pensionista o persona discapacitada (major o
igual al 33%).
 Certificat/volant d’empadronament acreditatiu de la unitat familiar per tramitar els
abonaments familiars en els casos de persones de fora de Manlleu.
ARTICLE 4. ACCÉS
4.1. L’accés a les piscines implicarà l’acceptació d’aquest Reglament, i de la regulació interna
de què disposi la instal·lació.
4.2. L’accés quedarà condicionat al pagament de l’import determinat com a quota d’entrada
i/o abonaments de la instal·lació de conformitat amb el que preveu l’Ordenança fiscal
municipal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
4.3. Per accedir a la instal·lació, la persona usuària s’haurà d’identificar de la manera que
s’estableixi en cada moment. Els menors de 18 anys han de portar un document acreditatiu
de l’edat (DNI) i mostrar-lo a la taquilla.
4.4. Els menors de 14 anys que vulguin entrar a la piscina en horari de bany lliure hauran
d’anar acompanyats d’una persona major d’edat que, alhora, pot acompanyar un màxim de
5 menors.
ARTICLE 5. LIMITACIÓ D’ACCÉS
5.1. Es podrà limitar l’accés o expulsar del recinte aquelles persones que incompleixen les
normes de règim d’ús i/o les pautes de comportament a les que fa referència aquesta
norma, un cop advertides prèviament i, especialment, en les següents circumstàncies:
1) Quan l’aforament s’hagi completat amb els usuaris que es trobin a l’interior de
l’establiment no es permetrà l’entrada de més persones a les instal·lacions. A
l’entrada de la piscina hi figura un rètol indicatiu de l’aforament màxim permès.
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2) A les persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l'odi, la
violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió,
discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o
circumstància social o personal, i, en especial, a les que es comportin de forma
agressiva o provoquin aldarulls, i a les que portin armes o objectes susceptibles de
ser utilitzats com a tals.
3) A les persones que puguin produir perill o molèstia a altres usuaris i, en especial, a les
que mostrin símptomes d’embriaguesa o les que estiguin consumint drogues o
substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit.
4) A les persones, que trobant-se a l’interior de la instal·lació dificultin el
desenvolupament normal de l’activitat, un cop advertides prèviament.
5) A les persones que no compleixin les condicions d’edat mínima requerida d’acord
amb el que preveu aquest Reglament.
5.2. L'exercici del dret d'admissió és responsabilitat de l’Ajuntament, que el pot exercir
directament o mitjançant el personal que designi a aquests efectes, que actua a les seves
ordres, i, en concret, a través del personal directiu, socorrista, de taquilla i de seguretat.
ARTICLE 6.HORARI
6.1. Els horaris d’obertura estaran exposats a l’entrada de la instal·lació. És obligatori
respectar els horaris de la piscina, i serà responsabilitat de cada persona usuària el
compliment d’aquest horari.
6.2. Com a norma general, s’haurà d’abandonar la zona d’aigua 15 minuts abans del
tancament de la instal·lació.
6.3. La determinació de l’horari, calendari i usos de la piscina descoberta municipal
correspondrà a l’Ajuntament de Manlleu.
ARTICLE 7. NORMES GENERALS D’UTILITZACIO DELS ESPAIS
7.1. A tota la instal·lació:
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1. A tota la instal·lació està reservat el dret d’admissió.
2. És obligatori fer cas de les indicacions dels socorristes i/o tècnics de la instal·lació.
3. No es permet:
a) Fumar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades
expressament a aquest fi.
b) Accedir a les instal·lacions amb objectes de vidre.
c) L’entrada d’animals, excepte gossos pigall.
d) Als efectes del que preveuen la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, no esta permesa la gravació d’imatges, fotografies, pel·lícules...) de
qualsevol tipus en tots els punts de les instal·lacions, excepte autorització prèvia
de la Direcció.
e) Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc..) que pugui suposar
un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts
amb aquest fi.
f) Utilitzar aparells sonors o musicals que puguin molestar als usuaris dels espais
d’ús comunitari.
g) Fer servir la roba d’altres persones ( tovalloles, banyadors..).
4. L’Ajuntament no es fa responsable de la pèrdua d’objectes de valor.
5. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys derivats de l’incompliment d’aquestes
normes.
7.2. A la zona d’aigua:
1. Per entrar a la zona d’aigua o de bany cal dutxar-se abans de ficar-se a la piscina.
2. No es permet:
1) Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.
2) Entrar amb roba o calçat de carrer. Cal Utilitzar xancletes de bany.
3) Fer tombarelles al llençar-se, tirar-se de cap a la piscina petita o qualsevol
activitat que posi en risc la salut de qui la fa o de la resta d’usuaris.
4) Llençar-se de cap a les zones de poca profunditat.
5) Banyar-se si es pateix alguna malaltia infecciosa que es pugui encomanar o en el
cas de patir una ferida oberta.
6) 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.
7) Utilitzar roba de carrer pel bany.
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7.2. Als vestidors:
1. Totes les persones usuàries podran utilitzar els vestidors per canviar-se de roba.
2. És obligatori fer un bon ús dels vestidors, respectar el material i deixar els espais en
bones condicions per els usuaris posteriors. És responsabilitat de l’usuari deixar la
part de la instal·lació utilitzada (lavabos, dutxes...) en les millors condicions
higièniques.
3. Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació. Per aquesta raó
cal deixar-los lliures d’objectes mentre s’està utilitzant qualsevol servei de la
instal·lació i utilitzar-los el temps mínim necessari, a fi de deixar-los disponibles per a
altres usuaris.
4. Es recomana no deixar objectes de valor al vestidor durant el període de bany.
5. No està permès afaitar-se, tenyir-se o depilar-se i tampoc menjar i beure en el
vestidors.
ARTICLE 8. PERSONAL
Dins de la instal·lació el personal que es designa tindrà les funcions que es determinen en
aquest article i aquelles altres que se’ls assignen en aquest Reglament.
8.1. Socorrista:
1) El personal socorrista anirà identificat amb una samarreta amb la imatge corporativa
de la piscina municipal.
2) El personal socorrista ha de vetllar per la integritat i seguretat de tots els banyistes, al
mateix temps que serà responsable de fer complir a les persones usuàries les normes
d’ús establertes en aquesta norma.
8.2. Seguretat Privada:
1) Ajudarà al control d’accés principal a la piscina, requerint carnets o entrades a tot
aquell usuari que accedeixi al recinte i atenent a les peticions del personal de taquilla.
2) A més d’estar present a la zona de l’accés principal, també realitzarà rodes de
vigilància pel recinte de la piscina, sobretot prestant atenció al perímetre del recinte
per controlar la gent que pugui saltar.
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8.3. Taquilla/Recepció:
1) Serà l’encarregat de vetllar del control d’accés, i cobrar i expedir les entrades a les
persones usuàries i també de comprovar els abonaments.
8.4. Agents cívics:
1) Seran presents a la instal·lació de manera puntual i podran actuar en moments de
conflicte.
ARTICLE 9. DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES
Les persones usuàries tenen els següents drets:
1. Ser tractats amb educació i amabilitat pel personal de les instal·lacions i per la resta
d’usuaris.
2. Conèixer les característiques de les instal·lacions.
3. Accedir a les instal·lacions, durant el seu horari de funcionament.
4. Disposar de les instal·lacions, el mobiliari i el material esportiu en correctes
condicions d’ús.
5. Disposar d’un servei de socorrisme durant tot l’horari d’obertura de la instal·lació.
6. Fer ús de les instal·lacions i dels serveis i espais complementaris, com els vestidors,
els serveis (WC) I tots aquells que disposi cada instal·lació en concret en disposició de
ser utilitzats i dins els horaris establerts.
7. Presentar les queixes, suggeriments o reclamacions que siguin convenients, per escrit
en els fulls normalitzats disponibles a la instal·lació.
ARTICLE 10. OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES
Les persones usuàries de la instal·lació tenen les següents obligacions, a més d’aquelles
altres que s’han concretat per a cadascun dels espais:
1. Mostrar al personal de servei de les instal·lacions l’autorització per utilitzar-les
(entrada, abonaments, etc.), en el moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en
què els la demanin.
2. Sortir de la zona d’aigua 15 minuts abans del tancament de la instal·lació.
3. Abonar les taxes i/o els preus públics establerts per a cada servei.
4. Els menors de 14 anys hauran d’accedir a la piscina acompanyats d’un responsable
major d’edat, el qual haurà d’estar present durant tot el temps que el menor s’estigui
a la piscina. En cas que l’adult responsable abandoni les instal·lacions, el menor
d’edat que estava al seu càrrec també haurà de fer-ho ja que no pot restar-hi sense
l’acompanyament d’un adult.
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5. Respectar l’horari de funcionament.
6. Fer un correcte ús dels espais, de les infraestructures i del material de les
instal·lacions, mantenir l’ordre i la netedat, respectar l’accés i la mobilitat de les
persones, el mobiliari i les instal·lacions en general. S’ha de tractar amb respecte a 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.
7. Tots els usuaris que es trobin dins el recinte de la instal·lació hauran d’atendre les
indicacions dels seus responsables; en el recinte de la piscina, s’atendran
especialment les indicacions del socorrista, el qual vetllarà per la seguretat dels
usuaris i pel bon ús de la instal·lació.
8. En el cas de no saber nedar i/o tenir qualsevol tipus de dificultat d’adaptació al medi
aquàtic, cal prendre les mesures personals adequades per evitar qualsevol risc i
avisar el/la socorrista de la instal·lació.
9. En el cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o qualsevol
altra malaltia que pugui comportar riscos per l’ús de la piscina, cal avisar el personal
tècnic o socorristes i anar sempre acompanyat per una persona responsable.
10. L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai de canvi de roba i
d’higiene abans i després de la utilització de la piscina.
11. Cal deixar els vestidors en bones condicions per a les posteriors persones usuàries.
12. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua. Si abans s’ha realitzat un exercici físic,
cal que la dutxa es faci amb sabó en els espais de vestidors.
13. Els nens usuaris de la piscina petita, hauran d’estar sempre acompanyats d’un adult
que es faci responsable de la seva utilització i que es responsabilitzi de no deixar que
els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
14. Consultar les fondàries de les piscines abans d’utilitzar-les, especialment les persones
que no saben nedar.
15. No deixar objectes de valor als vestidors o a altres espais de la instal·lació.
16. Utilitzar les papereres i mantenir els espais de la instal·lació nets.
17. Comunicar al personal responsable de la instal·lació qualsevol desperfecte o
anomalia que hagi detectat durant l’ús de les instal·lacions.
ARTICLE 11. PROCEDIMENT SANCIONADOR, COMPETÈNCIA I PERSONES RESPONSABLES
11.1. La retirada de la condició d’abonat i la prohibició d’accedir a les instal·lacions, serà
competència de l’Ajuntament amb la prèvia tramitació del corresponent expedient
sancionador amb audiència a l’interessat.

 914
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

Les infraccions seran sancionades pel l’alcalde, No obstant això, l’alcalde, en compliment de
les prescripcions legals corresponents, podrà delegar la seva competència sancionadora en
altres òrgans municipals. Així mateix, la competència sancionadora podrà ésser objecte de
delegació en l’òrgan al qual, per desconcentració, se li atribueixi competència per raó de la
matèria.
11.2. Seran responsables directes de les infraccions d’aquest Reglament les persones autores
materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors
d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas en
respondran els pares, les mares, els tutors/res o aquelles persones que posseeixin la
custòdia o guarda legal, en qualitat de responsables directes i solidaris de les infraccions
comeses pels menors d’edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència,
tot incloent-hi també la simple inobservança.
11.3. El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de
competència de la Generalitat en allò que sigui d’aplicació, sempre de conformitat amb els
principis de la potestat sancionadora establerts per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, o la corresponent normativa que, si s’escau, substitueixi aquestes
normes.
Les infraccions i sancions prescriuran en els terminis que estableix la normativa general del
procediment administratiu.
11.4. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent
no evitaran , en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. Els pares i
mares o tutors legals seran responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les
infraccions comeses pels menors d’edat que depenguin d’ells.
ARTICLE 12. INFRACCIONS
L’incompliment de les disposicions d’aquest reglament constitueix infracció administrativa
de conformitat amb el que es preveu a continuació. Les infraccions que disposa aquest
reglament es qualificaran de lleus, greus i molt greus.
12.1. Infraccions lleus:
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:
1. Les conductes següents que signifiquin un risc en la seguretat i/o la salubritat de les
instal·lacions i de la resta d’usuaris.
a) Jugar amb pilotes, matalassos inflables i altres materials semblants.
b) Donar empentes.
c) Córrer per les zones humides.
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2. No dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
3. Els comportaments que denoten mala educació i falta de respecte envers el personal
i altres usuaris.
4. Incomplir les obligacions recollides en el reglament relatives al bon ús de les
instal·lacions, mobiliari, etc., quan no comportin danys a aquests o es tracti de danys
o desperfectes lleus.
5. Negar-se a sotmetre’s al control d’accessos i/o a mostrar l’acreditació de la condició
d’usuari/ària.
6. Les conductes que causin danys o perjudicis lleus a altres usuaris/àries o al personal.
7. Falsejament intencionat de les dades relatives a la identitat, l’edat, l’estat de salut,
etc. així com la suplantació d’identitat.
8. La resta de les prohibicions contingudes en el present reglament i que no estiguin
tipificades com a infraccions greus o molt greus.
12.2. Infraccions greus:
Es consideraran com a greus les infraccions següents:
1. Les conductes següents que signifiquin un risc en la seguretat i/o la salubritat de les
instal·lacions i de la resta d’usuaris quan es repeteixin tot i l’advertiment previ del
personal de les instal·lacions:
a) Jugar amb pilotes, matalassos inflables i altres materials semblants.
b) Donar empentes.
c) Córrer per les zones humides
2. Entrar envasos de vidre.
3. Negar-se a abandonar la instal·lació, quan el personal autoritzat de piscina ho
requereixi per no haver incomplert les previsions d’aquest Reglament.
4. No seguir les instruccions del responsable o monitors.
5. Nedar sense seguir l’ordre establert o anar sense l’equip necessari.
6. Fumar en el recinte, excepte a les zones destinades a aquest fi.
7. Entrar animals al recinte, excepte gossos pigall.
8. Accedir a les instal·lacions sense autorització o amb acreditació d’una altra persona.
9. Les conductes que causin desperfectes o danys greus a les instal·lacions, o danys o
perjudicis greus a altres usuaris/àries o al personal, o bé que pertorbin greument el
funcionament de les instal·lacions.
10. Accedir a la instal·lació saltant-se la zona reglamentària d’accés.
11. La reincidència en conductes qualificades d’infraccions lleus.
12.3. Infraccions molt greus:
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Tindran la consideració de molt greus les infraccions següents:
1. Les conductes que posin en perill la seguretat i la salubritat de les instal·lacions i dels
altres usuaris, com banyar-se amb ferides obertes o malalties infeccioses o
contagioses, realitzar les necessitats fisiològiques dins de les piscines o en qualsevol
altre lloc de les instal·lacions no habilitat a tal efecte, entre altres.
2. Les conductes que malmetin o causin desperfectes o danys molt greus en les
instal·lacions, o danys o perjudicis molt greus a altres usuaris/àries o al personal.
3. La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera molt greu, immediata
i directa a la tranquil·litat o als drets legítims d’altres persones o al normal
desenvolupament de les activitats/instal·lacions.
4. La reincidència en conductes qualificades de greus.
ARTICLE 13.SANCIONS
13.1. Les sancions que s’imposaran a les persones responsables de les infraccions a dalt
detallades seran les següents:
a) Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa mínima de 100,00 € i fins a un
import màxim de 750,00 €.
b) Les infraccions greus es sancionaran amb una multa de 750,01 € fins a 1.500,00 € i
comportaran la prohibició d’accés a les instal·lacions per un termini màxim d’un mes.
En cas que la persona sancionada disposi d’un abonament perdrà els drets que se’n
deriven i la condició d’abonat durant el termini de prohibició d’accés fixat en la
corresponent resolució sancionadora, sense dret a devolució de cap import en relació
a l’abonament.
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb una multa de 1.500,01 € fins a
3.000,00 € i comportaran la prohibició d’accés a les instal·lacions per la resta de
temporada i durant un termini màxim de dues temporades més. La persona
sancionada, si és el cas, perdrà la condició d’abonat i els drets que deriven de
l’abonament durant la temporada sense dret a devolució de cap import en relació a
dit abonament.
13.2. Per a la imposició de les sancions indicades s’haurà d’observar la deguda idoneïtat i
necessitat de la sanció i la seva adequació a la gravetat del fet constitutiu de la infracció.
13.3. S’entendrà que existeix reincidència quan s’hagi comès, en el termini d’un any, més
d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en
via administrativa.
ARTICLE 14. EXPULSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
14.1. D’acord amb el que disposa l’article 29.2 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, l’Ajuntament, com a
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titular de la piscina, podrà expulsar aquelles persones que incompleixin les normes de règim
intern i les pautes de comportament, un cop advertides prèviament.
El personal autoritzat que podrà fer els advertiments o expulsar del recinte a aquelles
persones que no compleixen les normes de conducta que s’estableixen en aquest reglament
o que alterin l’ordre dins de la instal·lació són el personal directiu, socorrista, de taquilla i de
seguretat, ja sigui privada o Policia Local.
14.2. No obstant, les persones afectades per alguna d’aquestes mesures podran, presentar
queixa davant l’Alcalde o regidor/a delegat/ada.
14.3. En cas que la persona usuària oposi resistència (ja sigui de forma verbal o física) a
l’ordre d’expulsió donada per algun membre del personal autoritzat, s’avisarà a la Policia
Local per tal que es personi a les instal·lacions i procedeixi a practicar l’expulsió.
14.4. En cas que de conformitat amb les previsions d’aquest Reglament s’expulsi alguna
persona usuària de les instal·lacions:
1) La persona expulsada no podrà tornar a accedir a la Piscina el dia de l’expulsió.
2) La persona expulsada no tindrà dret a que se li retorni l’import de l’entrada ni, si és el
cas, a la part proporcional de l’abonament.
3) S’haurà de passar avís a tot el personal de la piscina i en concret a les persones de la
taquilla perquè tinguin coneixement i ho puguin fer constar a la seva fitxa. El
socorrista o la persona de seguretat ho hauran de fer constar al llibre d’incidències
amb totes les dades corresponents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DEL REGLAMENT I DE LES
REFERÈNCIES QUE FA A LA NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE
NORMES POSTERIORS
Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquest, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
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DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR.
Aquesta norma, aprovada inicialment a la sessió plenària del dia 17 d’abril de 2018, d’acord
amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i, en qualsevol cas, una vegada transcorregut el termini previst a l’article 65.2 del
mateix text legal.
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