
REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL  

Article 1.- La piscina municipal de Sarrià de Ter, és una instal·lació esportivo-recreativa que es 

composa de dos vasos d’aigua per al bany, un de 300 m2 i un altre de m2 de làmina d’aigua, 

els quals formen part d’un recinte que compta amb els següents serveis: vestidors col⋅lectius, 

dutxes, waters, bar i telèfon públic. El recinte de la piscina està format per les següents zones: 

platja (espai pavimentat envoltant els vasos de bany) i solàrium (zona de gespa). La cabuda 

màxima és de 450 persones o usuaris.  

Article 2.- Els usuaris de la piscina han d’observar i complir les següents normes:  

a) No es permetrà l'entrada a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'una persona 

major d'edat. En cas de que l’adult que els acompanyi abandoni el recinte, encara que sigui 

momentàniament, el menor també haurà de sortir-ne.  

b) És obligatòria la utilització dels vestidors per a homes i dones.  

c) Està prohibida l'entrada al recinte amb animals.  

d) No es podrà entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de platja.  

e) Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes.  

f) No es podrà menjar a la zona de platja. A la zona de gespa, tampoc és permès el menjar de 

tipus "pipes" o similars.  

g) No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà utilitzar les 

papereres.  

h) No es poden utilitzar envasos de vidre en cap zona del recinte (excepte al Bar Restaurant).  

i) A les instal·lacions no es podrà accedir amb neveres, cadires, para-sols, equips de música o 

similars. 

 j) Cap persona afectada per malalties contagioses no podrà accedir a la zona reservada pels 

banyistes.  

k) S'ha de mantenir la pacífica convivència entre els usuaris, no és pot córrer per les zones de 

la platja ni per la gespa.  

l) Els banyistes han de contribuir a mantenir l'ordre i un ambient agradable, sense cridar ni 

practicar jocs perillosos, tant a dins com fora de l'aigua. Per tal de no molestar d'altres 

banyistes, no es pot jugar ni amb pilotes ni amb matalassos inflables, ni amb cap altre objecte 

(com ara ulleres de vidre, aletes, etc.…) que pugui causar molèsties a terceres persones. 

m) Cas de molestar a terceres persones i de ser avisat en aquest sentit dues vegades pel 

personal responsable de la instal·lació, el banyista haurà d'abandonar la piscina i el seu recinte.  

n) Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d'accident com, per exemple, 

tirar-se de cap a la piscina petita.  



o) En tot moment caldrà seguir les recomanacions de bon ús de la piscina que faci el personal 

responsable d'aquesta. No es respon dels objectes de valor dipositats en els vestidors.  

p) Cal respectar totes les instal·lacions del recinte.  

q) No estar permès fumar dins de la instal·lació. Qui vulgui fumar haurà de sortir fins al carrer, 

fora del recinte. En cas d’estar acompanyant a menors de 14 anys, aquests hauran també de 

sortir de les instal·lacions, per tal de no incomplir el punt a) d’aquest article.  

Article 3.- La piscina compta amb personal titular -socorrista- el qual és responsable de 

l’acompliment de les normes d’aquest Reglament, i té la funció de socórrer els usuaris que 

necessitin algun servei sanitari. Té la potestat de expulsar de la piscina els usuaris que al seu 

parer comportin risc o molèsties per la resta d’usuaris.  

Article 4.- El incompliment d’aquest reglament pot implicar la pèrdua del dret d’accés al 

recinte sense poder demanar el reintegrament de part o totalitat dels diners abonats per 

accedir-hi.  


