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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Esports 
 

NORMATIVA D’ÚS DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 

Capítol 1 

Definició i emplaçament 

 

1.1 Aquesta normativa té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les 
piscines municipals de Sant Andreu de Llavaneres.  

1.2 L’Ajuntament gestiona la Piscina Municipal. 

1.3 Formen part de la Piscina Municipal els següents espais destinats a la pràctica 
d’activitats esportives:  

• Piscina gran de 25m x 12m 

• Piscina petita de 12m x 6m 

Hi queden inclosos tots els espais annexos, magatzems, infermeria, serveis i 
dependències. 

 

Capítol 2 

Normes generals 

 

2.1 Horaris i calendari 
2.1.1. La piscina és oberta al públic en l’horari següent: de dilluns a divendres d’11.00 
a 20.00h. Caps de setmana i festius de 10 a 20h. 

2.1.2. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar puntualment els horaris de la 
piscina per motius aliens (festa major, cloenda cursets de natació...) 

2.1.3. Qualsevol modificació d’horaris es comunicarà a través del web municipal i 
amb cartells situats a l’entrada de la instal·lació.  

2.2 Usuaris de les Piscines Municipals 
2.2.1 Són usuaris de la Piscines Municipals totes les entitats o particulars que 
utilitzen aquestes instal·lacions per a la pràctica esportiva. Es distingeixen els tipus 
següents: 

Usuaris particulars de la Piscina Municipal: poden utilitzar tots els espais dins el 
recinte de la piscina municipal. 

Alumnes dels cursets de natació 

Usuaris que formen part d’entitats amb conveni amb la Piscina: clubs federats, 
associacions, etc. 
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Capítol 3 

Taxes 

 

3.1.  Tots els usuaris de la Piscina Municipal hauran d’abonar la taxa segons les tarifes 
vigents, aprovades anualment per l’Ajuntament.  

Per utilitzar les instal·lacions cal estar al corrent de pagament del tiquet d’entrada o 
de l’abonament corresponent.  

La direcció de la instal·lació es reserva el dret d’admissió.  

 

Capítol 4 

Normes d’ús de les instal·lacions 

 

4.1 Normes comunes dels usuaris 

4.1.1 No està permès entrar amb calçat de carrer a la zona de bany 
4.1.2 És obligatori dutxar-se abans del bany 
4.1.3 Cap persona que pateixi malalties contagioses podrà accedir a la Piscina Municipal. 
4.1.4 Cap persona que tingui una ferida oberta (amb pèrdua de sang) podrà utilitzar la 

Piscina Municipal. 
4.1.5 No seran permesos els comportaments que puguin molestar o ferir la sensibilitat dels 

altres usuaris. 
4.1.6 No està permès fumar a la zona de bany. 
4.1.7 La direcció de la piscina no es farà responsable dels objectes de valor que es puguin 

perdre.  
4.1.8 No és permès d’utilitzar accessoris que puguin ser perillosos per a la pràctica de la 

natació en piscina (aletes, manyoples, ulleres i tub de busseig, ets) llevat els que es 
facin servir aquest material als cursets de natació organitzats per l’Ajuntament. 

4.1.9 Els menors de 14 anys no poden entrar si no van acompanyats d’una persona adulta. 
4.1.10 Està prohibida l’entrada d’animals a la Piscina Municipal. 
4.1.11 No està permès entrar menjar ni begudes. L’usuari disposarà de servei de bar i 

restauració (entrepans, begudes...), en una zona habilitada. 
4.1.12 No està permès jugar a pilota dins la instal·lació. 
4.1.13 No està permès llançar-se de cap a la piscina petita. 
4.1.14 Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides. 
4.1.15 Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions. 
 

4.2 Drets dels usuaris 
 

4.2.1 Tots els usuaris tenen dret a utilitzar la Piscina Municipal seguint les normes d’aquest 
reglament. 

4.2.2 Tots els usuaris poden demanar, i omplir, al bar els fulls de reclamació oficials 
(instància). 

4.2.3 Les cartes de suggeriments per a un millor funcionament del servei es podran fer 
arribar a la Regidora d’Esports. 


