ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS PÚBLIC DE LES PISCINES
MUNICIPALS DESCOBERTES DEL TERME MUNICIPAL DE
TÀRREGA.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança Municipal té per objecte la regulació de l’ús públic general
de les piscines municipals descobertes de Tàrrega.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació de la present Ordenança comprèn totes les piscines
municipals descobertes ubicades al terme municipal de Tàrrega, tenint aquesta
consideració les piscines de titularitat pública municipal, la utilització de les
quals està condicionada, al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o
quota d’accés.
2. Resten excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança les piscines no
compreses a l’apartat anterior, és a dir, les de titularitat privada i les cobertes.
Capítol II. Règim intern
Article 3. Exposició de la normativa d’ús.
Les normes adreçades a les persones usuàries seran d’obligat compliment i
s’exposaran en lloc visible.
Article 4. Obligacions a complir per part dels usuaris.
1. Dutxar-se abans de submergir-se a la piscina per primera vegada, com
sempre que es retorni a la zona de bany.
2. Utilitzar xancletes en la zona de dutxes, vestidors i de la piscina.
3. Desmaquillar-se abans de banyar-se.
4. Utilitzar roba de bany i sabatilles de bany.
5. Respectar els espais assenyalats per a diferents activitats.
6. Respectar les indicacions del personal de la piscina en qualsevol moment.
7. Respectar els altres usuaris.
8. Fer ús de les papereres.
9. Que els nens i nenes 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.
10. Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta
quan es trobin dins de l’aigua o a l’entorn de la piscina.
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11. 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.
12. Respectar un mínim de dues hores per banyar-se després d’un àpat.
13. 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.
Article 5. Prohibicions en l’accés i l’ús de la piscina
1. L’entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van
acompanyats d’una persona major de 18 anys.
2. L’entrada a la zona de platja (superfície que circumda i dóna accés al vas o
vasos de la piscina) amb calçat de carrer.
3. Fumar i/o menjar en aquelles zones en què sigui expressament permès, i mai
en la zona de platja.
4. Entrar envasos de vidre o de qualsevol altre material esmicolable a la zona de
piscina.
5. La presència de cap mena d’animal en el recinte de la piscina.
6. Col·locar cap obstacle a la zona de platja per part dels usuaris, només es
permet a les persones que gestionen les piscines col·locar-hi elements de caire
esportiu i armaris de material sinó es disposa de magatzems suficients, sempre
que no dificultin la visibilitat.
7. Utilitzar superfícies flotants a l’interior de la piscina.
8. Realitzar qualsevol activitat que comporti perill o que pugi molestar a la resta
de banyistes, com per exemple jugar a pilota a l’hora de màxima afluència
d’usuaris.
9. Jugar a pilota a les zones verdes.
10. Accedir a la piscina si es pateix alguna malaltia infecciosa o contagiosa.
11. Córrer i donar empentes a la vora de la piscina, s’ha d’anar circulant.
Article 6. Accessos
1. Tots els usuaris per accedir a les piscines municipals descobertes del terme
municipal de Tàrrega hauran de pagar una quantitat en concepte d’entrada o
treure’s un abonament de temporada d’estiu, el qual s’haurà de renovar cada
any, amb les excepcions i especificitats establertes a la taxa que aprovi el Ple de
la Corporació per cada piscina.
2. És obligatori que tots els banyistes s’identifiquin abans d’accedir a la
instal·lació.
3. Els usuaris hauran de sortir de l’aigua almenys 15 minuts abans de l’hora de
tancament de la instal·lació.
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Article 7. Potestat d’expulsió d’usuaris
Els gestors de les piscines podran expulsar del seu recinte aquelles persones que
incompleixin les normes de règim d’ús i les pautes de comportament a les que
fa referència aquesta Ordenança, un cop advertides prèviament.
Capítol III. Activitats a realitzar a les piscines descobertes municipals
Article 8. Iniciativa per programar activitats.
Les Juntes de Gestió corresponents tenen la iniciativa per proposar a la
Corporació Local les activitats que es podrien dur a terme a les piscines
municipals descobertes dels nuclis agregats en horari de bany lliure,
especificant el tipus d’activitat, la quantitat de persones interessades, personal
necessari a contractar (monitors...) i les tarifes aplicables.
Article 9. Autorització municipal i contractació
L’Ajuntament de Tàrrega serà l’ens competent per autoritzar la realització de
les activitats proposades per la Junta de Gestió corresponent i contractarà les
persones adequades per tal que es duguin a terme amb totes les garanties de
seguretat.
Disposició Final
Aquesta Ordenança municipal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
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