
 
Ajuntament de Els Poblets

REGLAMENT DE DE RÈGIM INTERN DE LES PISCINES MUNICIPALS 
DELS POBLETS

Els poders públics ,  d’acord amb l’article 43.3 de la Constitució ,  han de promoure 

l’educació física i l’esport,  facilitant l’adequada utilització de l’oci. En aquest sentit,  

l’article 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i  

l’article 33 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, 

entre  les  matèries  que  constitueixen  competències  pròpies  dels  municipis,  estan  les 

activitats o instal·lacions esportives i l’ocupació del temps lliure.

Per la seua part,  l’article 7 de la Llei  2/2011 de 22 de març ,  de la Generalitat,  de 

l’Esport  i  l’Activitat  Física  de  la  Comunitat  Valenciana,  estableix  la  competència 

municipal d’aprovar la normativa reguladora de l’ús d eles instal·lacions i equipaments 

esportius municipals i promoure la plena utilització de les mateixes.

En exercici de la potestat normativa que correspon a l’Ajuntament , conforme a l’article 

4.1  a)  de  la  Llei  7/1985 de  2  d’abril,  s’elabora  el  present  Reglament  d’acord  amb 

l’article 49 de dita llei.

Article 1.- Objecte del Reglament

És objecte  del  present  Reglament  regular  la  utilització  de  les  piscines  municipals  ,  

garantint tant els drets dels usuaris de les instal·lacions, tant de la piscina coberta com 

de les piscines d’estiu, i establir les necessàries obligacions o deures d’aquests.

Article 2.- Usuaris

A efectes  del  present  Reglament,  s’enten  per  usuari  de  les  piscines  municipals  tota 

persona  física  o  jurídica  que  directa  o  indirectament  ,  mitjançant  els  seus  socis  o 

membres, fa ús de les instal·lacions de les piscines , bé de forma lliure o bé participant  

en programes esportius promoguts i/o gestionats per l’Ajuntament dels Poblets.

Article 3.- Obligacions dels usuaris

3.1.- Són obligacions dels usuaris en general:

a) Dutxar-se abans del bany. Seguir les indicacions del personal tècnic i dels 

socorristes.
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b) Utilitzar barret de natació. (NOMÉS EN LA PISCINA COBERTA)

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

d) Respectar als altres usuaris.

e) Fer ús de les papereres.

f) Respectar els espais que es destinen a cursets de natació o a activitats dirigides.

g) Que els xiquets que no sapien nadar porten un dispositiu (guardapits, bambolla, 

etc.), adaptat a cada edat, que afavorixca la flotabilitat i que mantinga el cap fora 

de l’ aigua.

No es permet:

a) La  entrada  als  menores  de  8  anys,  en  horari  de  bany  lliure,  si  no  van 

acompanyats d’ una persona adulta.

b) Fumar

c) Menjar i posar tovalloles en la platja de la piscina.

d) L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos guia

e) Introduïr objectes de cristall, o de qualsevol altre material que es puga trencar.

f) En la piscina coberta, entrar en la zona de bany amb roba o calçat de carrer, 

excepte  les  visites  puntuals  organizatdes  per  la  persona  responsable  de  la 

instal·lació.

g) Utilitzar  cap  tipus  de  material  (pilotes,  objectes  inflables,  etc)  que  puguen 

suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais 

establerts per a este fi.

h) Correr ni espitjar. Per la vora de la piscina es deu anar caminant.

i) Els jocs perillosos dins de l’aigua, como afonar a altres persones.

j) El  accés  a  la  zona  de  bany  a  persones  que  patixquen  malalties  dèrmiques 

infectocontagioses. En cas de dubte, la Direcció podrà exigir la presentació d’un 

certificat mèdic.

k) La utilització d’aparells sonors o musicals que puguen molestar en els espais 

comunitaris.

l) Fer volantins al llançar-se a l’aigua.

 Es recomana:

a) Que, si vol tirar-se de cap, comprove que la profunditat és suficient i que no hi  

hagen elements o persones contra els que puguen xocar.
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b) L’ús de sabatilles de bany.

c) Nadar sempre per la dreta en els carrers.

d) No creuar els carrers, ja que pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.

e) Que els xiquets estiguen controlats en tot moment per una persona adulta i dins 

del seu camp de visió, dins de l’aigua o en els voltants de la piscina.

f) No deixar que els xiquets menuts juguen prop dels gots no apropiats per a ells.

g) Respectar un mínim de dues hores per a banyar-se després de menjar.

h) No entrar  de  colp  en  l’ aigua  per  a  banyar-se  per  primera  volta  després  de 

menjar, després d’estar molt de temps al sol o d’ haver fet exercici físic intens.

3.2.- En la piscina d’estiu no es permet:

a) La utilització d’aparells  sonoros o musicales que puedan molestar en los 

espacios de uso comunitario.

Es recomana:

a) Col·locar una tovallola o estor sobre la platja de la piscina o la zona 

d’estància, si vol prendre’s el sol

b) Dutxar-se abans d’entrar en la piscina, si s’ha pres el sol o s’ha fet exercici 

de forma intensa.

c) Que, si es vol prendre el sol, es faça moderadament i s’entre en l’aigua de 

manera progressiva.

3.3.- En els vestuaris

L’Ajuntament no se responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats en els vestuaris.

És obligatori:

a) Deixar els vestuaris en bones condicions per als usuaris posteriors.

 Es recomana:

a) Utilitzar sabatilles de bany.

b) Eixugar-se bé després de la dutxa, una vegada acabada la sessió de bany, per 

a evitar infeccions.
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3.4.- Quan els usuaris realitzen actuacions que contravinguen les normes generals de 

convivència o del present Reglament, o no atenguen les indicacions dels responsables 

de les instal·lacions podran ser expulsats. 

Article 4.-  Normes per a les instal·lacions

a) Se senyalitzarà la prohibició de tirar-se de cap quan la profunditat no el permeta.

b) Les  piscines tenen aforo  màxim limitat  d’acord amb l’ús  en  diverses  franges 

horàries. A aquests efectes, cada instal·lació disposarà d’un ròtul indicatiu dels 

seus aforos màxims.

c) S’indicarà la profunditat dels vasos.

d) S’indicaran els horaris de realització de les diverses activitats i se senyalitzarà les 

zones acotades.

e) S’indicarà la ubicació del farmaciola i de la infermeria.

f) S’indicaran les zones on no està permès portar calçat de carrer.

 

Article 5.- Prevenció d’accidents infantils

La pràctica de la natació i el bany en les piscines són activitats saludables i divertides 

per a xiquets i xiquetes. Però, és precís recordar, que no hi ha que oblidar que l’aigua no 

és el mitjà natural de les persones. 

Els  pares  i  educadors  han  de  ser  conscients  del  risc  que  comporten  les  activitats 

aquàtiques.

Per tal  d’evitar accidents,  sobre tot  dels més menuts i per tant els més vulnerables,  

s’estableixen les següents recomanacions:

a) És convenient ensenyar a nadar als xiquetes i xiquetes el més aviat possible. 

Aquesta mesura pot evitar el risc de molts ofecs.

b) No deixar mai  als  xiquetes i  xiquetes a  soles quan estiguen banyant-se o en 

l’entorn de la piscina.

c) Els adults procuraran que els xiquets i xiquetes no queden mai fòra del seu camp 

de visió mentres estiguen dins de l’aigua.

d) Fer respectar un mínim de dues hores, per a banyar-se, després de menjar.

e) No permetre que entren de colp en l’aigua la primera vegada que es banyen, 
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després de menjar, d’haver estat prenent el sol o d’haver fet un exercici físic 

intens.

f) Evitar que es tiren de cap sense comprovar que la profunditat és suficient i que 

no hi ha elements o persones contra els què puguen xocar.

g) Estar  atent  a  les  senyals  de  seguretat  de  la  piscina  pel  que  fa  a   l’ús  de 

trampolins,  palanques  o  tobogans,  així  com aquelles  que  fan  referència  a  la 

profunditat.

h) Evitar que els seus fills, o menors al seu càrrec, juguen a donar-se empentes al 

voltant de la piscina, a saltar l’ún per damunt de l’altre, a afonar-se , a tirarse "en 

cadena" pels tobogans, etc., i fer que es respecten les normes de seguretat de les 

instal·lacions.

i) Assegurar-se que els xiquets i xiquetes que no saben nadar porten un dispositiu 

(jaqueta  salvavides  ,  flotants  etc.)  adaptat  a  cada  edat,  que  afavorisca  la 

flotabilitat i que mantinga el cap del xiquet/a fora de l’aigua.

Article 6.- Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris seran responsables dels danys que causen en les instal·lacions , elements i 
material de les quals disposen les mateixes, fins i tot les plantes, arbres, gespa i altres 
elements  annexes,  deguent  satisfer  les  despeses  que  origine  la  seua  reparació  o 
reposició.

L’usuari de les instal·lacions serà responsable dels accidents o desperfectes derivats de 
l’incompliment de les presents normes, un comportament negligent o un mal ús de les 
instal·lacions, equipaments i serveis. Igualment serà responsable de la cura dels seus 
objectes personals , no responsabilitzant-se l’Ajuntament dels Poblets de la pèrdua o 
substracció de prendes o altres objectes personals, pertanyents als usuaris.

Dels  danys ocasionats  en les instal·lacions per  part  d’escolars,  membres de  clubs  o 
qualsevol altra persona integrant d’associacions o entitats , serà responsable el centre 
docent, club associació o entitat a la qual se li haja concedit autorització per a l’ús de les 
instal·lacions. Igualment seran responsables dels danys personals que puguen produir-se 
durant  el  desenvolupament  de  les  activitats  esportives,  deguent  disposar  del 
corresponent segur de responsabilitat civil.

Dels danys ocasionats pels usuaris menors d’edat seran responsables els pares, tutors o 
persones  que  els  tinguen  baix  custòdia.  D’igual  forma  s’establirà  la  responsabilitat 
respecte de les persones que estiguen incapacitades. 

DISPOSICIONS FINALS
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Primera: El present Reglament entrarà en vigor una vegada que , publicat el seu texte 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, haja transcorregut el termini de 
15 dies establert en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local.

Segona:  En  allò  no  previst  en  el  present  Reglament  s’estarà  a  allò  disposat  en  la 
normativa  específica  en  matèria  esportiva,  la  normativa  sobre  règim local  i  demés 
normativa que siga d’aplicació

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el present Reglament ha sigut aprovat pel Ple de la  
Corporació en sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2015, i publicat el seu texte 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província nº 206 de 27 d’octubre de 2015.

ELS POBLETS a 27 d’octubre de 2015

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- Amparo Gil Torrella
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