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Núm.	7802
AJUntAment d’AiGUAViVA 

Edicte d’aprovació definitiva d’un reglament 

Transcorregut	el	termini	d’informació	pública	de	l’acord	d’aprovació	
provisional	del	Reglament	Regulador	del	Servei	de	piscina	munici-
pal	d’aiguaviva–	el	qual	ha	estat	publicat	al	BOP	núm.	95,	de	17	de	
maig	de	2012,	i	exposat	al	tauler	d’anuncis	de	la	corporació-,	sense	
que	s’hagin	presentat	reclamacions	de	cap	mena,	 l’acord	es	consi-
dera	definitivament	aprovat		segons	el	que	estableix	l’art.		17.3	del	
RDL	2/2004,	pel	qual	s’aprova	el	text	refós	de	la	Llei	reguladora	de	
les	hisendes	locals.	

així	mateix,	 tal	 com	disposa	 l’art.	 17.4	de	 l’esmentada	Llei,	 es	 fa	
públic	el	text	íntegre	de	dit	Reglament:	

“REGLaMENT	REGULaDOR	DEL	SERVEI	DE	PISCINa	MUNI-
CIPaL.	

TITOL	I.	DISPOSICIONS	GENERaLS:

article	1.	Objecte	i	àmbit	d’aplicació

aquesta	Corporació,	en	ús	de	les	competències	que	li	atorga	l’article	
66.3	 i	 249.1	 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	Ca-
talunya,	en	relació	amb	l’article	25.2	m)	i	49	de	la	Llei	7/1985,	de	2	
d’abril,	Reguladora	de	les	Bases	del	Règim	Local,	així	com	l’article	
50.3	 del	 Reial	 Decret	 2598/1986,	 de	 28	 de	 novembre,	 pel	 qual	
s’aprova	el	Reglament	d’Organització,	Funcionament	i	Règim	Jurí-
dic	de	les	Entitats	Locals,	estableix	mitjançant	aquest	Reglament	la	
regulació	del	règim	jurídic,	ús	i	funcionament	del	servei	de	la	pis-
cina	municipal	d’	aiguaviva	situada	a	la	zona	d’equipaments	mu-
nicipals,	propietat	d’aquesta	Corporació,	als	efectes	de	promoure	la	
pràctica	de	l’esport	en	el	Municipi	i	contribuir	així	a	la	millora	de	la	
salut	i	de	la	qualitat	de	vida	de	la	població.

article	2.	Tipus	de	Gestió

La	gestió	del	servei	serà	directa	o	indirecta,	en	aquest	últim	cas	es	
realitzaria	per	mitjà	de	l’empresa	concessionària	adjudicatària	de	la	
gestió	del	servei	de	piscina	municipal,	de	conformitat	amb	el	con-
tracte	administratiu	corresponent.
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La	relació	jurídica	entre	el	titular	del	servei,	l’ajuntament	d’aiguaviva,	
i	l’entitat	concessionària,	vindrà	regulada	pel	present	reglament,	pel	
plec	de	clàusules	generals	d’explotació,	si	existís,	pel	plec	de	clàusules	
que	hagi	regit	la	contractació,	i	pels	acords	posteriors	adoptats,	entre	
l’ajuntament	d’aiguaviva	i	l’entitat	concessionària.

article	3.	Règim	Legal

a	aquest	Reglament	és	d’aplicació	la	Llei	8/1987,	de	15	d’abril,	Mu-
nicipal	i	de	Règim	Local	de	Catalunya,	el	Decret	95/2000,	de	22	de	
febrer,	pel	qual	s’estableixen	 les	normes	sanitàries	aplicables	a	 les	
piscines	d’ús	públic	de	Catalunya	i	el	Decret	Legislatiu	1/2000,	de	
31	de	juliol,	pel	qual	s’aprova	el	Text	únic	de	la	Llei	de	l’Esport.

article	4.	Usuaris

als	 efectes	 del	 present	 Reglament	 s’entén	 per	 usuari	 a	 aquella	
persona	 que	 previ	 pagament	 de	 la	 taxa	 corresponent	 utilitzi	 les	
instal·lacions	de	la	piscina	municipal.

Encara	 que	 l’usuari	 estigui	 exempt	 d’abonar	 la	 taxa	 per	 l’ús	 de	
l’activitat	o	servei,	està	obligat	a	complir	aquest	reglament.

Quan	 l’usuari	de	 l’activitat	 sigui	un	menor	d’edat,	 els	 seus	pares	
o	 tutors	 legals	 seran	 responsables	 de	 les	 conseqüències	 dels	 seus	
actes.

Els	usuaris	han	de	respectar	i	tenir	cura	de	tot	el	material	esportiu,	
mobiliari	i	elements	de	les	instal·lacions.	Si	es	produeix	un	deterio-
rament,	ruptura	o	desperfecte	d’algun	element	de	la	instal·lació,	es	
tindrà	en	compte	allò	que	estableix	l’article	14	d’aquesta	normativa.

Els	usuaris	han	d’observar,	en	tot	moment,	un	comportament	ade-
quat	a	les	normes	de	convivència,	amb	una	utilització	correcta	de	les	
instal·lacions,	de	les	zones	acotades	per	als	diferents	usos	i	respec-
tant	els	diferents	usuaris	i	al	personal	encarregat	de	les	instal·lacions.

aquelles	 accions	dignes	de	 reprovació,	 actes	 vandàlics,	 ús	 inade-
quat	de	les	instal·lacions,	desatenció	a	les	indicacions	de	personal,	
etc…	són	causa	suficient	d’expulsió	de	la	instal·lació,	sens	perjudici	
de	les	responsabilitats	civils,	penals,	o	d’un	altre	ordre	en	què	pu-
guin	concórrer.	

El	públic,	 si	escau,	únicament	 freqüentarà	 les	zones	 reservades	al	
mateix.
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En	el	cas	de	campionats	oficials	o	altres	esdeveniments	esportius,	la	
responsable	de	l’ús	adequat	de	la	instal·lació	per	part	d’esportistes	i	
públic	en	general	serà	l’associació	o	col·lectiu	organitzador.

TITOL	II.-	DE	LES	INSTaL.LaCIONS.

article	5.	accés	a	les	instal.lacions

L’accés	a	les	instal·lacions	de	la	piscina	municipal	es	realitzarà	mi-
tjançant:

*		adquisició	 d’entrades	 individuals:	 s’expediran	 en	 el	 moment	
d’accedir	a	les	instal·lacions	de	la	piscina	municipal,	s’han	de	guar-
dar	fins	que	l’usuari	abandoni	el	lloc	i	són	vàlides	únicament	du-
rant	el	temps	que	romangui	a	les	instal·lacions.
*	abonaments	de	temporada.	

En	qualsevol	moment,	a	requeriment	dels	encarregats	del	control,	
s’ha	de	mostrar	l’entrada	o	l’abonament	corresponent.

Les	tarifes	seran	aprovades	cada	temporada	en	la	forma	pertinent	
per	l’òrgan	municipal	competent.

article	6.	Instal.lacions.

Les	instal·lacions	de	la	piscina	municipal	comprenen:

*	Un	vas	tipus	infantil	de	4,00m	per	12,5m,	amb	fondària	de	0,50m.
*		Un	vas	tipus	recreatiu	o	polivalent,	de	25	per	12,5m,	amb	una	fon-
dària	mínima	de	1,20m	i	màxima	de	2m.

*		Platges:	voltant	les	piscines,	el	paviment	de	formigó	protegeix	la	
làmina	d’aigua.

			Sala	de	màquines:	sota	 la	platja	de	 la	piscina	gran	i	aprofitant	el	
desnivell	entre	 les	plataformes,	es	col.loca	una	sala	de	màquines	
per	al	control	i	depuració	de	les	aigües	de	les	piscines.
*		Solàrium:	formada	per	dues	superfícies	d’herba,	una	a	cadascun	
dels	nivells	de	les	piscines.

*		Terrassa	Bar-Cafeteria:	tocant	amb	el	centre	cívic	hi	ha	una	exten-
sió	del	bar-cafeteria,	connectable	per	nivell	del	soterrani.

*		Vestidors:	 consten	 de	 dues	 peces	 quasi	 iguals	 –homes	 i	 dones-,	
per	uns	20	usuaris	cadascuna,	formades	per	un	bany	adaptat	amb	
un	inodor	i	una	pica,	la	zona	pròpia	del	vestidor	amb	banquetes	i	
guixetes,	les	dutxes	i	finalment	una	zona	de	rentamans	amb	seca-
dor.	També	hi	ha	un	vestidor	per	als	monitors	col.locat	junt	amb	
la	infermeria	al	cos	de	les	instal.lacions.	a	aquest	cos	s’ubiquen	els	
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dos	lavabos	adaptats	de	dones	i	homes	juntament	amb	el	magat-
zem	per	al	material	de	la	piscina.

TITOL	III.-	NORMES	DE	FUNCIONaMENT

article	7.	Horari	de	les	instal.lacions:

L’horari	d’ús	de	les	instal.lacions	de	la	piscina	municipal	es	determi-
narà	cada	temporada	per	decret	d’alcaldia.

L’ajuntament	 o	 l’empresa	 concessionària	 del	 servei,	 anunciarà	
oportunament	 els	 tancaments	 de	 les	 instal·lacions,	 o	 variacions	
d’horari	per	 raons	de	neteja,	 canvi	d’aigua	dels	vasos,	 treballs	de	
manteniment	i	altres	causes.

S’han	de	respectar	els	horaris	de	funcionament	de	les	instal·lacions,	
sempre	 d’acord	 amb	 les	 indicacions	 del	 personal	 de	 control	 i	
respectant,	 en	 tot	 cas,	 les	 reserves	 d’horaris	 prèviament	 conce-
dits.	 L’incompliment	 d’aquesta	 norma	 es	 pot	 sancionar	 amb	 la	
cancel·lació	de	les	reserves	d’ús	d’instal·lacions	prèviament	conce-
dides,	pel	temps	que	es	determini.

article	8.	Cessió	de	les	instal.lacions

Les	cessions	de	les	instal·lacions	a	associacions	Esportives	les	auto-
ritzarà	l’ajuntament	d’aiguaviva	o	el	concessionari	del	servei,	tot	
establint	les	condicions	d’ús	i	el	programa	d’ocupació,	segons	crite-
ris	de	proporcionalitat,	i	s’aplicarà,	si	escau,	la	tarifa	corresponent.

Les	instal·lacions	s’utilitzaran	per	a	les	activitats,	nivells	i	categories	
autoritzades	prèviament;	aquestes	no	es	poden	variar	sense	auto-
rització,	ni	cedir	els	drets	a	tercers.	L’ajuntament	d’aiguaviva	o	el	
concessionari	del	servei,	es	reserven	el	dret	de	suspendre	les	hores	
cedides	quan	s’incompleixi	aquesta	normativa.

article	9.	Obligacions	de	l’usuari

S’estableixen	 per	 a	 l’usuari	 les	 normes	 d’ús	 intern	 següents,	 que	
s’han	d’exposar	en	lloc	visible	en	el	recinte	de	la	piscina	municipal:

-		Es	prohibeix	l’entrada	en	la	zona	de	bany	amb	roba	o	calçat	de	carrer.
-		Els	nens	menors	de	10	anys	han	d’estar	a	la	piscina	acompanyats	
d’un	adult.	La	resta,	preferentment	acompanyats	d’un	adult.
-	És	obligatori	l’ús	de	banyador	o	bolquers	de	piscina.
-	Es	obligatori	recollir	el	cabell	en	cas	de	dur	el	cabell	llarg.
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-		Es	prohibeix	menjar	a	la	zona	de	bany,	els	usuaris	s’han	de	dirigir	
a	la	zona	de	menjador	habilitada	a	aquest	efecte.
-	Es	prohibeix	introduir	recipients	de	vidre	o	material	tallant.
-		Es	prohibeix	abandonar	restes	o	escombraries	a	tot	el	recinte,	s’han	
d’utilitzar	papereres	o	altres	recipients	destinats	a	aquest	efectes.
-	És	obligatori	dutxar-se	abans	de	banyar-se.
-	Es	prohibeix	l’accés	d’animals	a	tota	la	instal·lació.
-		Es	 prohibeix	 la	 realització	 de	 jocs	 i	 pràctiques	 perilloses,	 córrer,	
capbussar-se	violentament,	jugar	a	pilota	i	en	general	totes	aque-
lles	activitats	que	puguin	molestar	o	perjudicar	als	usuaris.
-		Es	prohibeix	 l’ús	de	matalassets,	 aletes,	 ulleres	de	vidre	 o	 qual-
sevol	altre	 element	que	pugui	molestar	o	perjudicar	als	usuaris,	
excepció	de	“manguitos”	o	“bombolleta”.
-	No	es	poden	posar	taules,	cadires	o	mobles	a	la	gespa.
-	Cal	observar	les	instruccions	del	socorrista	de	la	piscina.
-		No	poden	banyar-se	les	persones	que	pateixin	alguna	malaltia	in-
fecciosa	i/o	contagiosa,	especialment	cutània.
-		Es	prohibeix	utilitzar	aparells	d’audio	de	qualsevol	tipus	que	si-
guin	audibles	per	qualsevol	altre	usuari.

article	10.	Obligacions	del	personal	de	la	piscina.

El	personal	de	la	piscina	al	servei	de	l’empresa	concessionària	del	
servei,	que	estarà	identificat,	es	responsabilitzarà	de	la	cura	i	vigi-
lància	de	la	piscina,	de	l’atenció	dels	serveis,	control	de	la	qualitat	de	
l’aigua	i	del	correcte	funcionament	les	instal·lacions.

així	mateix	 hi	 ha	 d’haver	 un	 socorrista	 degudament	 titulat	 a	 les	
instal·lacions	de	 la	piscina	municipal	durant	 l’horari	de	 funciona-
ment	d’aquesta,	que	ha	de	vetllar	per	la	seguretat	dels	usuaris.

article	11.	Condicions	Generals	de	les	Instal.lacions	i	Serveis.

—	Els	Serveis	i	instal·lacions	de	la	piscina	han	de	complir	els	requi-
sits	sanitaris	i	de	seguretat	per	l’usuari	pel	que	fa	a	la	idoneïtat	dels	
materials,	construcció	i	disposició	dels	elements.
—	Els	serveis	i	 instal·lacions	s’han	de	mantenir	en	tot	moment	en	
perfecte	estat	de	neteja	i	higiene.
—	Totes	les	superfícies	es	desinfectaran	diàriament	i	desinsectaran	
amb	productes	autoritzats	abans	del	començament	de	la	temporada	
o	quan	l’autoritat	sanitària	ho	consideri	convenient.
—	Les	 característiques	 i	 el	 tractament	de	 l’aigua	 seran	de	 confor-
mitat	amb	allò	que	estableix	el	Decret	95/2000,	de	22	de	febrer,	pel	
qual	s’estableixen	les	normes	sanitàries	aplicables	a	les	piscines	d’ús	
públic	de	Catalunya.	
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article	12.	autocontrol

Els	titulars	de	la	piscina	són	els	responsables	del	funcionament,	el	
manteniment,	la	salubritat	i	la	seguretat	de	les	piscines.

Els	resultats	i	les	incidències	que	generi	l’autocontrol	quedaran	re-
gistrats	documentalment,	de	manera	que	en	qualsevol	moment	es	
pugui	fer	un	seguiment	retrospectiu	d’aquests.	aquesta	documen-
tació	estarà	a	disposició	dels	 serveis	d’inspecció	 i	 s’haurà	de	cus-
todiar,	a	disposició	de	l’autoritat	competent,	durant	un	termini	no	
inferior	a	dos	anys.	

El	sistema	d’autocontrol	ha	d’incloure,	com	a	mínim,	els	plans	se-
güents:
—	Pla	de	neteja	i	desinfecció	de	totes	les	instal·lacions.
—	Pla	de	tractament	de	l’aigua	dels	vasos	on	s’ha	de	fer	constar	el	
producte	o	productes	que	s’utilitzen;	les	fitxes	de	seguretat	d’aquests	
productes;	la	forma	d’aplicació	i	els	controls	que	es	realitzin	per	po-
der	assegurar	les	característiques	de	l’aigua.
—	Pla	de	desratització	i	desinsectació,	amb	les	previsions	de	segure-
tat	per	a	la	seva	aplicació	que	siguin	necessàries,	per	evitar	riscs	als	
usuaris	de	les	piscines.
—	Pla	de	formació	del	personal	de	manteniment.
—	 Planificació	 de	 les	 anàlisis	 microbiològiques	 de	 l’aigua	 neces-
sàries	per	conèixer	les	seves	condicions	sanitàries:	freqüència	de	les	
anàlisis,	punts	de	mostreig	i	tipus	d’anàlisi,	entre	altres	factors.

article	13.	autoritzacions

El	 titular	 de	 la	 piscina	 sol·licitarà	 les	 autoritzacions	 administra-
tives	 corresponents	 d’instal·lació	 o	 de	 temporada	 de	 conformitat	
amb	allò	que	estableix	el	Decret	95/2000,	de	22	de	febrer,	pel	qual	
s’estableixen	les	normes	sanitàries	aplicables	a	les	piscines	d’ús	pú-
blic	de	Catalunya.

TITOL	IV.	INFRaCCIONS	I	SaNCIONS:

article	14.	Infraccions

Són	infraccions,	les	accions	o	omissions	tipificades	en	aquest	Regla-
ment:

a)	Es	consideren	infraccions	lleus:
—	accedir	a	la	zona	de	bany	amb	roba	o	calçat	de	carrer.
—	No	fer	ús	de	la	dutxa	abans	de	cada	bany.
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—	Llençar	papers	o	residus	al	terra	o	a	l’aigua.
—	No	utilitzar	les	papereres	i	altres	serveis	establerts	per	possibili-
tar	un	estat	correcte	de	neteja	de	les	instal·lacions
—	No	fer	ús	de	banyador	o	bolquers	de	piscina.

b)	Es	consideren	faltes	greus:
—	accedir	 al	 recinte	 amb	 animals.	No	 constitueixen	 infracció	 els	
gossos	guia	utilitzats	per	persones	amb	disfuncions	visuals.
—	accedir	 a	 les	 instal·lacions	 amb	 objectes	 de	 vidre,	 o	 qualsevol	
element	tallant.
—	Menjar,	fumar	i	portar	qualsevol	tipus	de	calçat	a	la	zona	de	bany	
i	a	la	resta	de	les	instal·lacions.
—	 Realitzar	 activitats	 que	 puguin	molestar	 a	 la	 resta	 d’usuaris/
usuàries	o	deteriorar	les	instal·lacions.
—	La	realització	de	jocs	i	pràctiques	perilloses,	córrer,	capbussar-se	
violentament,	llençar	objectes.
—	La	realització	d’actes	que	dificultin,	obstaculitzin	o	impedeixin	el	
desenvolupament	de	les	activitats	que	es	portin	a	terme.

c)	Es	consideren	infraccions	molt	greus:
—	La	reincidència	en	la	comissió	d’alguna	de	les	faltes	greus,	durant	
el	període	de	funcionament	de	la	piscina	pública.
—	Ocasionar	danys	greus	en	les	instal·lacions	de	la	piscina	pública	
municipal,	que	impliquin	la	necessitat	de	reposar	els	béns	deterio-
rats.
—	No	mostrar	civisme,	respecte	o	consideració	al	personal	muni-
cipal	encarregat	de	l’organització	del	servei	o	de	l’empresa	conces-
sionària	que	el	gestiona	i	a	la	resta	dels	usuaris.

article	15.	Sancions

Les	 infraccions	d’aquest	Reglament	poden	 ser	 objecte	de	 les	 san-
cions	administratives	que	procedeixi	de	conformitat	amb	allò	que	
estableix	la	Llei	14/1986,	de	25	d’abril,	general	de	sanitat,	amb	ins-
trucció	prèvia	de	l’expedient	oportú	i	d’acord	amb	els	principis	esta-
blerts	en	la	Llei	30/1992,	de	26	de	novembre,	de	Règim	Jurídic	de	les	
administracions	Públiques	i	del	Procediment	administratiu	Comú,	
sens	perjudici	de	 les	 responsabilitats	penals	o	d’un	altre	ordre	en	
què	puguin	concórrer.

això	no	obstant,	l’incompliment	d’allò	que	preveu	aquesta	Norma-
tiva	pot	donar	lloc	a	l’expulsió	del	recinte,	amb	la	pèrdua	posterior,	
si	escau,	de	la	condició	d’abonat	o	participant	en	l’activitat	esportiva	
sense	dret	a	devolució	de	quota.
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amb	independència	d’allò	que	preveu	 l’article	anterior,	 si	es	pro-
dueix	desperfecte,	deteriorament	o	ruptura	d’algun	element	de	 la	
instal·lació	o	material	 esportiu,	 l’infractor	abonarà	 l’import	de	 les	
reparacions	o	reposició	de	material	que	calgui	realitzar,	amb	instruc-
ció	prèvia	del	procediment	i	audiència	corresponent	als	interessats.

a	 tots	 els	 efectes,	 tenen	 la	 consideració	de	 responsables	 subsidia-
ris	dels	danys	produïts	les	entitats	organitzadores	de	l’activitat	o,	si	
escau,	aquelles	associacions	o	col·lectius	que	hagin	llogat	l’ús	de	la	
instal·lació.	La	reincidència	en	la	comissió	d’infraccions	pot	donar	
lloc	a	 l’anulació	o	suspensió	 temporal	de	 les	 reserves	que	s’hagin	
pogut	concertar.

La	 imposició	 de	 sancions	 als	 presumptes	 infractors,	 exigirà	
l’obertura	 i	 tramitació	del	procediment	sancionador	corresponent,	
d’acord	al	règim	previst	en	el	títol	IX,	de	la	Llei	30/1992,	de	26	de	
novembre,	de	Règim	Jurídic	de	les	administracions	Públiques	i	del	
Procediment	administratiu	Comú	 i	 en	el	Reial	Decret	1398/1993,	
de	4	d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	del	Procediment	per	a	
l’Exercici	de	la	Potestat	Sancionadora.

La	Presidència	de	l’Entitat	Local	encomanarà	la	instrucció	dels	pro-
cediments	sancionadors	a	un	funcionari	d’aquesta,	sense	que	pugui	
actuar	com	a	instructor	el	mateix	òrgan	a	qui	correspongui	resoldre.

En	 la	 graduació	 i	 determinació	de	 la	 quantia	 de	 les	 sancions,	 cal	
tenir	en	compte,	entre	altres,	els	criteris	següents:
—	La	quantia	del	dany	ocasionat.
—	El	benefici	que	hagi	pogut	obtenir.
—	L’existència	o	no	d’intencionalitat.
—	La	reincidència	en	la	comissió	de	les	infraccions.

En	els	casos	de	desoris	greus	ocasionats	pels	usuaris	del	servei,	que	
puguin	alterar	objectivament	la	convivència	pacífica	en	l’ús	i	gaudi	
de	les	instal·lacions	de	la	piscina	municipal,	els	encarregats	del	servei	
poden	exigir	a	la	persona	responsable	per	advertir-lo	que	cessi	en	la	
seva	actitud.	La	manca	de	col·laboració	d’aquests,	facultarà	al	perso-
nal	municipal	per	requerir	la	presència	dels	agents	de	l’autoritat,	que	
poden	expulsar	de	les	instal·lacions	als	causants	de	l’aldarull.

Disposició	Final

aquest	Reglament	regulador,	entrarà	en	vigor	el	mateix	dia	de	 la	
seva	publicació	íntegra	en	el	Butlletí	Oficial	de	la	Província	i	roman-
drà	en	vigor	fins	a	la	seva	modificació	o	derogació	expressa.”



Pàg. 37

Administració Local Ajuntaments

Núm. 125 – 28 de juny de 2012

Contra	l’aprovació	definitiva	del	Reglament	es	pot	interposar	recurs	
Contenciós	administratiu	 en	 el	 termini	de	dos	mesos	 comptats	 a	
partir	de	la	data	de	publicació	del	present	edicte	al	BOP	de	Girona.

aiguaviva,	25	de	juny	de	2012	

Joaquim	Mateu	Bosch	
alcalde	


