Núm.3 - REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL RÈGIM JURÍDIC, GESTIÓ, ÚS I
UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL D’ALFORJA .
CAPITOL PRELIMINAR.- OBJECTE, CONCEPTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Article 1.- El present reglament té per objecte regular el règim jurídic, gestió, ús i utilització de
la piscina municipal de l’Ajuntament d’Alforja.
1.1. Serà d’aplicació exclusiva a la piscina municipal de titularitat pública, ja sigui gestionat de
forma directe o indirecte.

CAPITOL I.- SOBRE LES INSTALACIONS DE LA PISCINA DEL MUNICIPI D’ALFORJA.
Article 2.- Concepte de piscina.
2.1. Als efectes d’aplicació d’aquest Reglament es considera piscina la construcció i els recintes
dedicats a la pràctica d’activitats esportives a l’aigua i lleure, així com les seves dependències
annexes.
2.2. La piscina definit en l’article anterior es un bé de domini públic. També estan afectats els
bens mobles incorporats permanentment, per tal de poder desenvolupar les activitats que li son
pròpies.
Article 3.- Higiene de la piscina.
L’Ajuntament d’Alforja garantirà els controls exhaustius de neteja i higiene de la piscina tenint
en compte la normativa actual.
Article 4.- Accés a la piscina.
4.1. La piscina, sigui quina sigui la seva forma de gestió, és d’accés lliure per tothom sense altre
limitació que el pagament públic corresponent per utilitzar-la i les pròpies de la naturalesa de la
mateixa instal·lació, dintre de l’horari establert.
4.2. L’accés es realitzarà sempre a través dels punts específics d’entrada.
Article 5.- Informació a la piscina.
Figurarà en el lloc adequat, visible i llegible la següent informació:
a)
b)
c)
d)

Titularitat de la instal·lació.
Preu de l’ús dels serveis de la instal·lació.
Horari.
Número d’usuaris, capacitat de la instal·lació.

e)
f)

Nom de l’encarregat de la instal·lació.
Normes d’ús i funcionament.

Article 6.- Modalitat de pràctica esportiva.
6.1. La piscina és destinarà a la pràctica de les següents modalitats d’activitat:
a)
Esport d’iniciació.
b)
Activitat física i esportiva en Esport de Manteniment per Adults, Joves, Persones
Grans i persones amb necessitats especials.
c)
Esports en edat escolar.
d)
Esports de Competició.
e)
Activitat Esportiva d’accés lliure.
6.2. Sempre que sigui tècnicament possible i sense desvirtuar la naturalesa de la piscina es
podran practicar altres esports i activitats recreatives, socials i culturals. En aquest casos, serà
necessari dirigir sol·licitud d’autorització a l’Ajuntament d’Alforja. La Junta de Govern Local, serà el
l’òrgan competent per tal d’autoritzar o denegar l’ús i gratuïtat, per la celebració d’aquest tipus
d’activitats.
Article 7.- Pla d’emergència.
7.1. L’Ajuntament d’Alforja elaborarà un Pla de Protecció i Emergència de la piscina, de
conformitat amb les disposicions legals vigents i concretament contra incendis i d’evacuació de les
instal·lacions.
7.2. L’Ajuntament acceptarà aquelles mesures, previsions i activitats que busquin eliminar la
violència en la pràctica de l’esport.
Article 8.- Responsabilitat per l’ús de la piscina.
8.1. Amb caràcter general l’Ajuntament d’Alforja, no serà responsable de les lesions que pugui
tenir l’usuari per un mal ús o incompliment de les normatives exposades en el present reglament.
8.2. L’Ajuntament no es farà responsable front l’usuari en cas d’accident o desperfectes
derivats de l’incompliment de la present normativa, així com per un comportament negligent d’altre
usuari o mal ús de les instal·lacions, equipaments i serveis.
8.3. La responsabilitat per actes comesos pels menors, quan puguin accedir a la piscina,
correspondran a aquest de conformitat amb les disposicions que regulen aquest tipus d’activitats en
el Codi Civil i Penal.
Article 9.- Pràctica esportiva.

9.1. L’Ajuntament fomentarà especialment la piscina, aquelles activitats i programes que
suposin incidència de pràctica físico-esportiva per amplis sectors de la població.

CAPITOL II.- DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS.
Article 10.- Drets dels usuaris.
Son drets dels usuaris:
a)
Ser tractat amb respecte i deferència pel personal que presta els serveis a la
piscina.
b)
Usar i gaudir, d’acord a les normes d’ús establertes i previ pagament del preu
públic vigent, de tots els serveis que dóna l’Ajuntament d’Alforja i les seves instal·lacions, qualsevol
que sigui la seva forma de gestió.
c)
Gaudir de la piscina, el mobiliari i l’equipament esportiu en bones condicions d’us.
d)
Presentar els suggeriments que consideri oportuns per la millora de la gestió de la
piscina, així com les reclamacions que consideri en relació amb el funcionament del mateix.
e)
Qualsevol usuari de la instal·lació i qualsevol ciutadà, pot efectuar reclamacions i
suggeriments que cregui oportuns en relació amb el funcionament o la gestió de les instal·lacions ,
mitjançant escrit dirigit a la Regidoria i en tot cas mitjançant instància raonada a l’Alcalde-President
de la Corporació.
f)
Igualment el ciutadà té dret a ser informat sobre les condicions d’utilització de la
piscina, i sobre els programes esportius que si desenvolupin.
Article 11.- Obligacions dels usuaris.
Són obligacions dels usuaris:
a)
La utilització de la piscina, amb actitud positiva i esportiva en tots els espais i
dependències del mateix; així com de respecte a la resta d’usuaris, i personal de la instal·lació, en els
espais, àrees i recinte esportiu.
b)
Pagar els danys i perjudicis produïts voluntàriament o per un mal ús de la piscina i
els seus equipaments esportius. En el cas de tractar-se d’una entitat o club esportiu, serà aquest qui
haurà de respondre dels actes dels seus esportistes.
c)
Complir la legislació i reglamentació vigent en matèria de tabaquisme, begudes
alcohòliques i substàncies estupefaents.
d)
Correspondrà a la entitat usuària sol·licitar i obtenir de les autoritats competents,
les autoritzacions preceptives exigibles, així com estar en possessió de les corresponents
Assegurances d’Accidents per les activitats recreatives.
e)
Comunicar als empleats de les instal·lacions de les anomalies de funcionament,
trencadisses, deficiències o incompliments del que es disposa en el present Reglament.
f)
Respectar els horaris de funcionament de la piscina atenent a les indicacions dels
empleats en aquest sentit.
g)
Qualsevol altre obligació que vingui establerta en la legislació vigent.

Article 12.- Pèrdua de la condició d’usuari.
12.1. L’incompliment de tot lo establert en el present Reglament comporta la pèrdua de la
condició d’usuari, amb la conseqüent obligació d’abandonar o la prohibició d’accedir a la piscina.
12.2. Sense perjudici del paràgraf anterior, seran donats de baixa els usuaris en les activitats
esportives pels següents motius:
a)
b)

Per prescripció metge.
No acreditar el pagament corresponent a l’activitat esportiva.

12.3. La pèrdua de la condició d’usuari, imputable únicament amb un mateix, no comportarà la
devolució de l’import pagat.

CAPITOL III.- DE LA RESERVA, ÚS I GRATUÏTAT DE LA PISCINA.
Secció 1a. Normes Generals de Reserva de l’ús de la piscina.
Article 13.- La reserva de la piscina.
13.1. La sol·licitud i el pagament del lloguer de la piscina, la realitzaran els propis interessats en
el pavelló, i en els espais establerts, i dintre de l’horari establert.
13.2. La reserva de la piscina és podrà realitzar amb una antelació màxima de 15 dies. Un
usuari podrà com a màxim utilitzar dos hores de reserva.
13.3. Serà necessari presentar el DNI, o qualsevol altra documentació oficial abans de realitzar
lús de la piscina i pagar el preu públic establert.
13.4. Una vegada realitzada la reserva de la piscina, i d’haver abonat l’import, no és podrà
anular la mateixa. Si és dona el cas que no és pot utilitzar la piscina per causes alienes a l’usuari, és
podrà sol·licitar la devolució de l’import o bé es podrà sol·licitar una nova reserva sense càrrec en els
15 dies següents, i sempre que hi hagi disponibilitat horària.
13.5. Les reserves podran realitzar-se telefònicament, i personalment, i altres mitjans que és
podran introduir en un futur, com per exemple fax o bé correu electrònic, tot i que per confirmar la
reserva, caldrà realitzar el pagament del preu públic, dins les 24 hores següents, de no ser així és
perdrà la reserva.
13.6. Requisit indispensable per poder disposar de la piscina, serà presentar als operaris el
rebut de la reserva de la instal·lació.

13.7. Podran presentar sol·licitud de reserva anual les entitats que, per ordre de prioritat,
compleixin els següents requisits:
a)
b)
c)
d)
e)

Que sigui una entitat esportiva.
Que la entitat estigui registrada al Registre d’Associacions.
Que participin en Competicions Oficials Federades.
Que els equips sol·licitants tinguin la piscina com instal·lació per les Competicions.
Antiguitat en l’ús de la instal·lació.

13.8. Les sol·licituds de les entitats, per la temporada següent, és realitzaran mitjançant escrit
presentat en el Registre Municipal. Aquestes hauran de realitzar-se abans del 1 de juny de l’any en
curs. Es considera temporada anual des de el 21 de juny al 14 de setembre.
Secció 2ona. Gratuïtat i autorització de l’ús de la piscina.
Article 14.- Sol·licituds.
Totes les sol·licituds és faran per escrit dirigides l’Ajuntament d’Alforja.
Article 15.- Autorització de gratuïtat per l’ús de la piscina.
15.1. La gratuïtat en l’ús de la piscina, serà considerada com a exempció a aquelles entitats o
persones que li siguin aprovades.
15.2. La gratuïtat en l’ús de la piscina, és donarà anualment, a l’inici de cada temporada.
o

La proposta de gratuïtat és sotmetrà a la consideració de la Junta de Govern Local.

o
L’acord pres per la Junta de Govern Local haurà de notificar-se a les persones
interessades amb els recursos procedents.
o
de la piscina.

En l’acord pres, constarà la quantificació econòmica que suposa la cessió gratuïta

o
No obstant, l’Ajuntament d’Alforja tindrà la facultat de deixar sense efecte
l’autorització abans de finalitzar el termini o dintre dels horaris que puguin estar establerts,
justificant-ho per concórrer circumstàncies d’interès públic.
Article 16.- Autorització d’ús.
L’ús de la piscina ve regulat en el present Reglament i serà lliure, en els termes i condicions
establerts, per tots els presumptes usuaris.
No obstant, lo anterior, les autoritzacions d’ús específic i concretament diferent a l’ús general,
es concedirà per la Junta de Govern Local previ informe del Regidor o del gestor esportiu.

Article 17.- Horari i dates d’utilització del pavelló.
Anualment i abans de l’inici de cada una de les temporades, l’Ajuntament d’Alforja, farà públic
un calendari anual d’obertura i tancament de la piscina, així com del programa d’activitats, amb
motiu dels dies festius.
Article 18.- Reclamacions i suggeriments.
18.1. A la piscina existirà a disposició dels usuaris formularis per la realització de suggeriments
sobre el funcionament del servei.
18.2. A la piscina existiran formularis oficials de reclamacions a disposició de l’usuari. Un
exemplar estarà exposat en lloc visible i al públic.

CAPITOL IV.- SOBRE LA PUBLICITAT I LA UTILITZACIÓ DE LA IMATGE DEL PAVELLÓ.
Article 19.- Imatge municipal.
A la piscina, qualsevol que sigui la seva forma de gestió, així com els fullets i circulars
informatives que facin referència a la instal·lació o serveis que es donen, figurarà en lloc visible el
logotip de l’Ajuntament d’Alforja, acreditant la titularitat municipal de la instal·lació.
Article 20.- Normativa.
La Publicitat a la piscina, mitjançant exposició de qualsevol element permanent o puntual,
mòbil o estàtic, es portarà a terme amb la normativa general de publicitat i la específica sobre
menors, alcohol, tabac, i substàncies estupefaents.
Article 21.- Autorització.
21.1. L’autorització per instal·lar publicitat es realitzarà per Resolució de la Junta de Govern
Local. Són de titularitat pública municipal aquells altres serveis que es pugin donar dins la piscina,
bar, cafeteria, venta d’articles esportius o qualsevol altre activitat.
21.2. L’Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de publicitat per un període temporal
concret, amb motiu de l’organització de esdeveniments esportius puntuals, prèvia petició de l’Entitat
Organitzadora.
Article 22.- Drets econòmics.
22.1. Seran de benefici municipal els drets econòmics que es deriven de la possible col·locació
de publicitat estàtica o mòbil, permanent o no dintre les instal·lacions de la piscina. En el cas d’actes
o esdeveniments esportius de caràcter extraordinari, es permetrà la col·locació de publicitat, prèvia

autorització de la Junta de Govern Local. Els drets econòmics, en aquest casos, podran repercutir
sobre el propi club o entitat organitzadora.
22.2. La explotació econòmica dels drets de publicitat i imatge, així com els serveis
complementaris de la piscina, podran ser exercitats de forma directe o indirecte, segons la
naturalesa de l’actuació això ho aconselli, i sempre que ho permeti la legislació vigent.

CAPITOL V.- SOBRE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ, I MILLORA.
Article 23.- Compromís de mantenir la piscina.
L’Ajuntament d’Alforja vetllarà pel manteniment i conservació òptima del conjunt de béns,
equipament i instal·lacions que constitueixen de la piscina d’acord a la legislació vigent.
Article 24.- Inventari.
La piscina tindrà un inventari del conjunt de béns, on s’anotaran les altes i baixes. Aquest
inventari es presentarà a l’organisme al que li toqui en el registre i en control del patrimoni.
Article 25.- Control del manteniment.
La piscina, tindrà un llibre de manteniment, en el que s’anotaran tots els controls i feines
efectuades així com aquelles consideracions que afectin a la conservació de les instal·lacions.

CAPITOL VI.- SOBRE EL RÈGIM ECONÒMIC DE LA PISCINA.
Article 26.- De les taxes.
26.1. L’ús de la piscina comporta el pagament de la taxa establerta en la corresponent
Ordenança Fiscal aprovada per l’Ajuntament d’Alforja.
26.2. Les taxes s’exposaran en un lloc visible en la mateixa piscina per coneixement i
informació de tots els usuaris.
26.3. Sobre els preus establerts, únicament podran aplicar-se les exempcions, reduccions i
bonificacions expressament previstes en aquesta Ordenança i de la forma estipulada en el present
reglament.
26.4. El pagament per l’ús de la piscina es realitzarà sempre amb anterioritat a l’ús de la
piscina.
Article 27.- Exempció del pagament.

Amb caràcter excepcional, es podrà eximir el pagament de la taxa, total o parcialment, a les
persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin, basant-se en raons de especial interès general de
l’activitat que vulguin desenvolupar, en base al regulat en el present reglament i a l’Ordenança Fiscal
de la Taxa.
Article 28- Accés de públic.
28.1. Les competicions, entrenaments, exhibicions, etc. d’àmbit esportiu que tinguin lloc a la
piscina, seran de lliure accés pel públic.
28.2. Es podrà exigir el pagament d’entrada sempre i quan ho autoritzi la Junta de Govern
Local.
Article 29.- Normativa d’utilització de la piscina municipal.
1.- Els usuaris subscriuen i es responsabilitzen de que ells i els seus familiars també usuaris, no
tenen cap malaltia infecto-contagiosa. Donat el cas de sospites fonamentades de que així fos,
aquesta persona o persones podran ser excloses de l’ús de la instal·lació.
2.- Es obligatori dutxar-se abans i desprès del bany.
3.- Cap usuari podrà banyar-se si té ferides obertes o si té infeccions a la pell o a la vista.
4.- Podran accedir a les instal·lacions totes les persones que compleixin 10 anys durant l’any en
curs. Els menors de 10 anys hauran d’accedir acompanyats d’una persona major de 16 anys el qual
es farà responsable de com a màxim 4 menors de 10 anys.
5.- No està permès:
a)
L’entrada d’animals.
b)
L’entrada a la platja de la piscina amb roba de carrer. Es obligatori la utilització del
vestit de bany, no es permeten banyadors i calçats utilitzats com a roba de carrer.
c)
Tirar o introduir a l’aigua roba de cap tipus.
d)
Menjar en el recinte de la piscina corresponent a la platja i làmina d’aigua, o introduir
begudes.
e)
Introduir elements de vidre o similar en tot el recinte de la piscina.
f)
L’ús de ulleres per anar sota l’aigua, aletes, matalassos inflables, pneumàtics, etc.
excepte en activitats organitzades pel Ajuntament d’Alforja.
g)
La utilització d’olis, bronzejador i altres cremes que embrutin l’aigua contribuint a la
degradació del servei. Si és el cas qui els utilitzi es dutxarà convenientment abans d’introduir-se a
l’aigua.
h)
Córrer per la platja de la piscina i els jocs molestos i perillosos.
i)
Tirar-se de forma violenta a la piscina, ja que resulta perillós per la resta d’usuaris.
Article 30.- Normes per la utilització dels vestuaris.

1.- En benefici del bon ús esportiu, comoditat, seguretat i higiene dels qui utilitzin la piscina i,
que requereix l’ús dels vestuaris, així com per facilitar la seva imprescindible neteja i manteniment,
son d’aplicació les següents normes mínimes:
2.- Queda expressament prohibit introduir en els vestuaris qualsevol element de vidre o similar
que pugui produir lesions als usuaris en cas de trencament.
3.- És recomanable la utilització de xancles i demés elements de neteja personal.
4.- Per raons de convivència estan prohibits els jocs molestos o perillosos.
5.- Haurà d’evitar-se guardar objectes de valor en les bosses. L’Ajuntament d’Alforja no es fa
responsable dels objectes que és deixin dins les bosses.
6.- Higiene: Les sabates s’hauran de guardar una bossa de plàstic.
7.- S’ha de guardar dins la bossa, la roba, i les sabates.
Disposició Final Única: Entrada en vigor
La present ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província
Tarragona, entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert en l’article 182.1 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

ANNEX 1. RÈGIM SANCIONADOR PER LA INCORRECTA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL D’ESPORTS.
PRIMER. Des de l’Àrea de Cultura, Esports i Joventut, és realitzarà un seguiment, control i
avaluació de la utilització de la Piscina Municipal d’Alforja, és valorarà l’aprofitament i correcte ús en
base al compliment del present reglament.
SEGON. Constitueixen infracció administrativa susceptible de sanció municipal les accions i
omissions que vinguin en contra les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que es troben
recollides en aquest Reglament, així com en la legislació que resulti aplicable.
Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions
corresponents, les persones físiques i jurídiques que hagin participat en la comissió del fet infractor.
TERCER. Tipificació d’infraccions. Ho seran d’acord a les diferents prohibicions i limitacions
establertes al llarg del present Reglament i seran les següents:
1.
Son sancions administratives lleus, objecte de la potestat sancionadora d’aquest
Reglament, les accions i omissions següents:
•
La incorrecte utilització de les instal·lacions i materials sense que es produeixi
cap desperfecte material.
•
L’incompliment de la normativa específica d’ús de la piscina.
•
Els restants incompliments que per la seva importància no siguin considerats
com a greus o molt greus.

2.
Son infraccions administratives greus, les següents accions i omissions:
•
Desperfectes produïts en els materials i instal·lacions per causa de la
incorrecte utilització de les mateixes.
•
No complir amb la legislació i reglamentació vigent en matèria de tabaquisme,
begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.
•
Acumular tres faltes lleus.
3.
Son infraccions administratives molt greus les següents accions i omissions:
•
Desperfectes greus produïts en materials i instal·lacions per causa de la
incorrecte utilització de les mateixes.
•
Acumular tres faltes greus.
QUART. Tipificació de les sancions:
1.
Les conductes tipificades com a faltes lleus, seran sancionades amb advertiment.
2.
Les conductes tipificades com faltes greus, seran sancionades amb la pèrdua de la
condició d’usuari de 1 a 30 dies.
3.
Les conductes tipificades com a faltes molt greus, seran sancionades amb la
pèrdua de la condició d’usuari de 31 a 60 dies.
En el cas de reincidència en conductes tipificades com a faltes molt greus, podran ser
sancionades amb la pèrdua definitiva de la condició d’usuari.
CINQUÈ.- Amb independència de la imposició de les sancions corresponents, si alguna infracció
comporta un deteriorament, trencament o desperfecte d’elements de la instal·lació esportiva,
l’infractor haurà d’abonar l’import de les reparacions o reposicions de materials que hagin de fer-se.
SISÈ.- La pèrdua de la condició d’usuari com a conseqüència de la imposició de la sanció
corresponent comportarà la pèrdua del preu que aquest hagi abonat per l’ús de la piscina.
SETÈ.- La Junta de Govern presidida per l’Alcalde serà l’organisme competent per la imposició
de les sancions que siguin procedents, una cop tramitat el corresponent procediment sancionador.
VUITÈ.- Per la imposició de les sancions que corresponguin és farà d’acord al procediment
establert en el Real Decreto 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglamento del
Procedimiento pel exercici de la Potestad Sancionadora i el que disposa en la Ley 30/1992, de 26 de
novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas i del Procedimiento Administrativo
Común.

