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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Objecte. 
L’objecte del present Reglament és garantir el bon ús de les instalꞏlacions de la piscina 
municipal del poble de Quart, a fi d’obtenir una òptima utilització i conservació, en 
benefici dels propis usuaris. La present normativa és aplicable a totes aquelles 
persones que accedeixin dins les instalꞏlacions.  
 
Els equipaments que disposin, actualment en vigor o en un futur, d’una normativa 
pròpia, sigui ordenança o reglament, aquesta prevaldrà sobre la present ordenança 
genèrica. 

 

Article 2. Règim jurídic.  
La instalꞏlació de la piscina municipal és un bé de domini públic local afecte i subjecte 
al servei públic de les competències i potestats que l’Ajuntament com a organisme 
autònom local ostenta sobre ella.  

 

Article 3. Usuaris.  
Són usuaris els particulars que utilitzin aquesta instalꞏlació per a la pràctica lúdica. A 
la Ordenança fiscal que regula les taxes de la piscina diferencia la persona usuària 
segons sigui empadronada o no. Els abonaments poden ser: 

 De temporada individuals, diferenciant-se en grups d’edats 
 De temporada familiars, diferenciant les famílies amb menors de 15 anys o amb 

discapacitat dels majors de 16 fins a 25 anys. 
 Entrada senzilla, diferenciant-se en grups d’edats 

 

Article 4. Solꞏlicitud d’abonament 
4.1 Solꞏlicitar a l’Ajuntament el certificat d’empadronament (en cas d’abonament 

individual) o el certificat de convivència (en cas d’abonament familiar).  

4.2 Entregar el certificat a l’empresa gestora de la piscina que tramitarà 
l’abonament corresponent.  

Article 5. Pagaments.  
Totes aquelles persones que vulguin accedir a la piscina municipal hauran d’abonar 
els preus o tarifes vigents establertes en l’Ordenança fiscal municipal que regula les 
taxes de la piscina. 

 

Article 6. Normes dins del recinte 
 



 

 

6.1 Es prohibeix l’accés amb calçat de carrer, fumar i menjar a les instalꞏlacions 
públiques. La zona habilitada per menjar serà la zona de bar i només es 
podrà consumir productes del propi bar. Excepcionalment, els menors de 2 
anys podran menjar sota la supervisió i control d’un adult en les altres zones 
les terrines de farinetes per als bebès comprades a l’exterior.  

6.2 No es permet el funcionament de ràdios o reproductors d’àudio si no van 
acompanyants d’auriculars.  

6.3 És obligatori l’ús de la dutxa abans del bany. A aquest efecte, no es permet 
fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes exteriors. 

6.4 Està prohibit banyar-se sense causa justificada amb camiseta o altre peça 
de roba complementària al banyador.  

6.5 Està prohibit l’ús de pilotes, matalassos o altres objectes de flotació a 
l’interior dels vasos sense autorització expressa.  

6.6 La piscina de clapoteig està reservada, exclusivament als infants.  

6.7 És obligatori respectar els altres usuaris. En cas de molestar a terceres 
persones i de ser avisat en aquest sentit dues vegades pel personal 
responsable de la instalꞏlació, el o la banyista serà convidat/da a abandonar 
la piscina i el seu recinte.  

6.8 No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà 
utilitzar les papereres.  

6.9 És obligatori respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a 
activitats dirigides.  

6.10 No es permet l’entrada als menors de 12 anys, si no van acompanyats de 
persones majors d’edat.  

6.11 No es permet l’entrada d’animals, excepte els casos especials, com els 
gossos pigalls. No es permet entrar en la zona de bany amb roba o calçat de 
carrer, excepte les visites puntuals al recinte autoritzades per la persona 
responsable de la instalꞏlació.  

6.12 No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties 
dèrmiques infecto contagioses o amb ferides obertes. En cas de dubte els 
responsables poden exigir la presentació d’un certificat mèdic.  

6.13 No es permet accedir a les instalꞏlacions amb cadires, para-sols o altres 
objectes similars.  

6.14 L’entrada de grups de gent, com ara els abonats a casals, ho faran de 
manera ordenada, després de ser assabentats per algun mitjà, com ara 



 

 

megàfon. A més, caldrà que hi hagin responsables dels organitzadors dels 
campus o casals que se’n facin càrrec durant tot el període en què estiguin 
dins el recinte.  

6.15 Es podran incloure altres normes en cas que l’adjudicatari de l’explotació ho 
cregui oportú, previ consentiment per part de l’Ajuntament.  

Article 7. Drets i deures dels usuaris. 
Tots els usuaris tenen dret a utilitzar la piscina municipal seguint les normes d’aquest 
reglament. 
 
Qualsevol usuari té dret a fer les reclamacions i els suggeriments que consideri 
adequats en relació al funcionament, la gestió i altres conceptes que tinguin a veure 
amb les instalꞏlacions, la qual cosa haurà de fer mitjançant un escrit dirigit a 
l’Ajuntament. 

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR  
Article 8. Les faltes. 

8.1 Les faltes que els usuaris cometin, es classificaran en molt greus, greus i 
lleus.  

8.2 Són infraccions molt greus:  

a) Els danys amb dol que s’originin dins del recinte.  
b) La reincidència en l’incompliment de les obligacions com usuari, i no 

respectar reiteradament i amb notori abús les advertències o 
amonestacions que s’efectuïn pel personal encarregat de la instalꞏlació 
o per la mateixa administració municipal.  

c) El comportament antisocial ostensible.  
8.3 Són infraccions greus:  

a) L’incompliment d’ordre o instruccions que vinguin del personal 
encarregat de la instalꞏlació o de l’administració municipal, sempre que 
no siguin constitutives de falta molt greu.  

b) La reincidència en la comissió de faltes lleus.  
c) Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o 

per a altres persones.  
d) El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat o estat 

de salut.  
e) La suplantació d’identitat.  

8.4 Són infraccions lleus:  

a) La lleugera incorrecció amb el personal responsable o encarregat de la 
instalꞏlació.  



 

 

b) La forma descurada o la deixadesa en la conservació del material o de 
la instalꞏlació.  

c) L’incompliment de les normes de règim intern establertes pel present 
Reglament que no es considerin greus o molt greus.  

8.5 Segons les infraccions, s’aplicaran les següents sancions:  

a) Per a les infraccions molt greus: Inhabilitació per a l’ús de la instalꞏlació 
entre tres mesos i dos anys, depenent de la gravetat de la infracció.  

b) Per a les infraccions greus: Inhabilitació per a l’ús de la instalꞏlació entre 
un mes i tres mesos, depenent de la gravetat de la infracció.  

c) Per a les infraccions lleus: Amonestació per escrit i inhabilitació fins a un 
mes per a l’ús de la instalꞏlació.  
 

8.6 El procediment sancionador, dins de les competències municipals, seguirà 
la normativa establerta per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, allò que s’estableix en el Decret 278/1993 de 9 de març de la 
Generalitat de Catalunya, la normativa municipal i la resta de disposicions 
que poguessin resultar d’aplicació. (la Llei 57/2003, de 16 de desembre) 

8.7 La imposició de sancions per faltes greus o molt greus, preceptivament 
suposarà la instrucció del corresponent expedient sancionador.  

8.8 El trencament, el fet d’ocasionar desperfectes o l’ús indegut del material que 
pugui suposar danys en el patrimoni municipal, amb independència de la 
qualificació de la falta que comporti, suposarà la corresponent indemnització 
a favor de l’administració danys i perjudicis ocasionats, que en tot cas es 
reclamaran judicialment.  

8.9 Igualment l’administració municipal denunciarà als Tribunals aquelles 
conductes que puguin ser constituïdes de delicte o de falta penal. 

CAPÍTOL III. DISPOSICIONS FINALS 
Article 9. Normativa subsidiària. 
En tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt pels òrgans competents de 
l’administració municipal o la Junta de Govern, d’acord amb la legislació i normativa 
vigent. 

 

Article 10. Vigència. 
El present Reglament regirà en tant no s’acordi la seva modificació puntual o la seva 
derogació expressa.  
 
És d’obligat compliment per a tots els usuaris de la piscina municipal.  
 
Entrarà en vigor una vegada sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Quart. 



 

 

DILIGÈNCIA 
 

 
 
 


