
 

 

 

Piscina Municipal de l’Escorxador Estiu 2022 
 
Normes de funcionament: 

 L’entrada a la piscina està supeditada al pagament del preu públic establert. El servei de 
venda d’entrades finalitzarà 30 minuts abans del tancament de la instal·lació. 

 Amb el tiquet d’entrada no està permès sortir i tornar a entrar a la instal·lació. 

 No es permet l’entrada als menors de 12 anys que no vagin acompanyats per una persona 
adulta. 

 No es permet l’entrada d’animals en el recinte de piscina tret dels gossos pigall. 

 Dins de la instal·lació cal seguir les indicacions del personal de piscina. 

 L’Ajuntament no es fa responsable dels objectes perduts o robats. 

 No es permet fumar, exceptuant-ne la zona destinada expressament a aquest fi. 

 Es permet la utilització d’aparells de fotografia i de gravació sempre i quan no es vulneri el 
dret a la intimitat de les persones. 

 No es pot accedir a la zona de gespa ni de platges, amb roba o calçat de carrer. A tal efecte 
existeix un servei de vestidors. 

 A la zona de platges i de gespa no es permet menjar i no es permet l’entrada de: objectes de 
vidre, llaunes o altres objectes esmicolables. 

 A la zona de gespa i platges està permès l’accés de cadires de plàstic sota prescripció 
mèdica. 

 És obligatori fer ús de les papereres per llençar les deixalles. 

 No es permeten les accions, dins o fora de l’aigua, que puguin ocasionar perill o resultar 
molestes per a la resta de persones usuàries: curses, matalassos inflables, ulleres de 
submarinisme, cabussades violentes, etc. 

 És obligatori dutxar-se abans de banyar-se i fer-ho amb la roba adient (banyador o biquini i 
nadons amb bolquers d’aigua). Es permet l’ús de burkini, pantalons i samarretes de bany, 
sempre que estiguin confeccionades amb tela destinada a aquest ús. 

 Es permet el “topless” atenent a la resolució de l’Oficina per la No discriminació i per la 
recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya.  

 Als vasos queda prohibit banyar-se amb ulleres de sol i de regulació de la vista de vidre. 

 No es permet el bany dels menors sense la vigilància expressa d’una persona adulta. 

 Al vas gran resta prohibit l’ús d’elements de surament (armilla, bombolleta, etc), sense 
l’acompanyament a l’aigua dels pares o tutors legals. 

 Donada la profunditat d’aquesta piscina i segons Normativa del Pla Director d’Instal·lacions i 
Equipaments Esportius de la Generalitat de Catalunya (PIEC), resta prohibit llançar-se de 
cap. 

 No es permet l’entrada a les persones que manifestin actituds violentes, i en especial les que 
es comportin de forma agressiva o provoquin aldarulls, les que portin armes o objectes 
susceptibles de ser utilitzats com a tals i les que portin robes o símbols que incitin a la 
violència, el racisme o la xenofòbia en els termes previstos al Codi Penal. 

 Per tal de poder garantir el bon funcionament de la instal·lació, aquelles persones que amb 
les seves actuacions no respectin aquestes normes, alterin la normal convivència o causin 
voluntàriament molèsties a altres persones usuàries, podran ser expulsades de la 
instal·lació. En el cas que una persona sigui comminada a abandonar la instal·lació, el preu 
públic no li serà retornat. 

 L’Ajuntament podrà tancar la instal·lació per motius climatològics o per qualsevol altra 
incidència que no garanteixi la seguretat dels usuaris. 



 

 

 
 

 

Normativa especifica COVID-19 d’obligat compliment:  

 No accedir a la instal·lació si es manifesten símptomes compatibles amb el COVID-19 (febre, 

tos, dificultat respiratòria, dolor muscular generalitzat, etc), o si s’hi està afectat pel virus. 

 Per motius de seguretat els aforaments tant de la zona d’aigua, gespa, serveis i vestidors 

podran quedar limitatats segons especifiquin en cada moment les autoritat sanitàries 

competents. S’exposarà a l’entrada de la instal·lació. 

 Mantenir en tot moment una distancià de separació mínima d’1’5 metres amb la resta 

d’usuaris i personal de la instal·lació. 

 Mantenir en tot moment una distancià de seguretat a dintre de l’aigua amb la resta d’usuaris. 

 Rentar-se les mans amb gel desinfectant, disponible a l’entrada, abans d’accedir a la 

instal·lació o amb aigua i sabó. 

 Dutxar-se abans i després del bany. 

 L’ús de xancletes per desplaçar-se per la instal·lació (excepte quan siguin desplaçament 

curts mentre t’estàs banyant).  

 No es permetrà el joc ni a fora ni a dins de l’aigua, amb pilota dura ni tova. 

 

Recomanacions específiques COVID-19: 

 L’ús d’ulleres de bany de plàstic. 

 Rentar-se les mans de forma continuada. 

 Evitar el contacte amb les superfícies d’ús comú i rentar-se les mans en cas de fer-ho. 

 Evitar tocar-se la cara i la boca si no ens acabem de rentar les mans. 

 No accedir a la instal.lació si es pertany a un grup de risc. En cas de fer-ho, serà 

responsabilitat personal de cadascú. 

 
El compliment d’aquestes normes us permetrà gaudir satisfactòriament del vostre temps 
de lleure. El personal de la instal·lació us ajudarà a solucionar les vostres dificultats i a 
fer més agradable la vostra estada. 
 
Estem aquí per ajudar-vos!! 
 


