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RREEGGLL AAMM EENNTT   DD’’ UUTTII LL II TTZZAACCII ÓÓ  DDEE  LL AA   PPII SSCCII NNAA   CCOOBBEERRTTAA   MM UUNNII CCII PPAALL   

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 

La pràctica esportiva s’ha revelat com un dels instruments més adequats per 

proporcionar la millora de la salut de la població. Conscient dels beneficiosos efectes 

que sobre la salut i la qualitat de vida de la població produeix l’activitat física, 

l’Ajuntament d’Algemesí ha seguit, des de fa anys, una política de creació 

d’infraestructures per al seu desenvolupament. L’esmentada política ve incidint, de 

forma particular, en la dotació de recintes per a la pràctica de l’activitat física aquàtica. 

Es poden predicar els efectes positius de l’esport de la natació en relació amb la salut, 

tant física com psíquica, junt amb la recreació i amb l’ocupació del temps lliure. Són ja 

molts els ciutadans que s’aproximen a les piscines existents practicant en les seues 

estones d’oci, una activitat que millora els seus rendiments i proporciona una relaxació 

necesaria davant el ritme accelerat de la vida urbana. 

 

La recent inauguració de la nova piscina coberta, donarà una gran oferta 

d’activitats aquàtiques en la ciutat d’Algemesí, i el creixement experimentat per la 

demanda d’aquest tipus de pràctiques esportives, ha posat de relleu la necessitat de 

procedir a la regulació de l’utilització i funcionament d’aquest tipus d’instal·lacions que, 

complexes en els seus sistemes, amb aforaments limitats i amb usos molt dispars, han 

de complir amb els objectius que proposa l’Ajuntament, com són promoure la pràctica 

aquàtica individual i saludable entre la població, sense distinció d’edats, apropar la 

mateixa als escolars i els més majors, promoure l’aprenentatge d’aquest esport i 

fomentar la vessant competitiva en les seves diferents especialitats. 

 

Amb aquest objectiu es procedeix a l’aprovació de la normativa per l’utilització 

de la piscina municipal coberta. 
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CAPÍTOL PRIMER  

Disposicions generals 

 

ARTICLE 1 

Constitueix l’objecte d’aquest Reglament, regular l’ús i funcionament de la 

piscina coberta de titularitat municipal, ja siga gestionada de forma directa o per entitat 

per ell autoritzada mitjançant acord adoptat a l’efecte. 

 

ARTICLE 2 

L’Ajuntament d’Algemesí persegueix, en la gestió de la piscina coberta, els 

següents objectius: 

a)Promoure l’accés del ciutadà, sense cap tipus de discriminació ni límit d’edat, 

a la pràctica aquàtica, conscient de que l’esmentada activitat comporta beneficiosos 

efectes sobre la salut i l’ocupació del temps lliure. 

b)Apropar l’activitat aquàtica als escolars de la ciutat mitjançant diferents 

programes esportius. 

c)Promoure cursos de natació de diferents nivells a l’objecte de proporcionar 

l’ensenyança de la natació entre la població. 

d)Fomentar l’esport de la natació i afins, arbitrant els mecanismes oportuns per 

la promoció d’escoles de natació i per la realització d’entrenaments i competicions 

d’aquest esport. 

 

ARTICLE 3 

La regulació de les condicions higiènico-sanitàries de la piscina municipal 

coberta correspon a la Comunitat Autònoma Valenciana de conformitat amb el que 

preveu el Decret 255/1994, de 7 de desembre, del govern valencià, modificat per Decret 

97/2000, de 13 de juny del govern valencià. 

 



 

 

Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí 
 Plaça Major 4  46680 ALGEMESI Telèfon 96 201 90 00 Fax 96 201 90 01 E-mail:algemesi@gva.es C.I.F. P-4602900-E CODI INE:460291 

 

climatitzada
coberta

municipal

 

CAPÍTOL SEGON 

De les formes d’accés 

 

ARTICLE 4. 

La piscina coberta es troba a disposició de tots els ciutadans que pretenguen 

realitzar activitats aquàtiques. 

L’accés a la piscina municipal coberta pot realitzar-se mitjançant els següents 

procediments: 

 

a) Adquisició d’entrades, en la modalitat d’adults o xiquets. 

L’entrada al bany lliure serà per als majors de 3 anys (4 anys complits). 

Els menors de 3 anys (de 0 a 3 anys d’edat) tenen accés gratuït a la instal·lació i 

no hauran d’abonar l’entrada de bany lliure, però hauran d’accedir necessàriament 

acompanyats d’un adult responsable, que haurà d’abonar l’entrada. 

L’accés gratuït no implica gratuïtat en la inscripció 

Es consideraran adults les persones majors d’11 anys (12 anys complits), ja que 

poden accedir a la instal·lació sense necessitat d’anar acompanyats, i xiquets a totes 

aquelles l’edat de les quals estiga compresa entre els 4 i els 11 anys. 

Els xiquets amb edats compreses entre els 4 i els 11 anys accediran 

necessàriament acompanyats per un adult responsable. 

 

b)Adquisició d’abonaments–piscina. 

Es considera usuari d’abonament-piscina a tota persona que faça ús de la piscina 

mitjançant l’adquisició d’un document (abonament) que habilita per al nombre de banys 

que s’establisca. Per concertar aquestos abonaments és necessari estar en possessió del 

carnet d’usuari. Hi ha dos tipus d’abonaments piscina: 

Abonament 10 sessions: S’estableix en 10 usos durant un període màxim de 2 

mesos.  

Abonament 20 sessions: S’estableix en 20 usos durant un període màxim de 3 

mesos. 
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c)Possessió del carnet d’abonat en les seves diferents modalitats. 

Es considera abonat de la piscina municipal aquella persona o grup de persones 

que, havent cursat expresament davant l’entitat que gestiona la piscina la sol·licitud 

d’inscripció en aquest col·lectiu, haja sigut inscrit en el mateix i desembossat l’import 

del cost de la targeta d’usuari i de l’abonament en qüestió. 

Es configuren les següents categories d’abonats: 

Abonat tipus A: Abonament familiar 4-5 persones, que inclou un cònjuge o 

ambdós i fill del mateix o dels mateixos majors de 4 anys. Aleshores, s’entén 

familia tota aquella que ho siga de primer grau de consanguinitat. 

Abonat tipus B: Abonament familiar 2-3 persones. 

Abonat tipus C: Abonament Grupal 5 persones, que inclou 5 persones majors 

de 4 anys, sense necessitat de tindre cap relació familiar. 

Abonat tipus D: Abonament Individual per a majors d’11 anys (12 anys 

complits) 

Abonat tipus E: Abonament Xiquets, per als xiquets en edats compreses entre 

els 4 i els 11 anys. 

Abonat tipus F: Abonament per a jubiltats i pensionistes. Hauran d’acreditar 

aquesta condició amb certificació oficial al Punt d’Informació de la piscina. 

Abonament tipus G: Abonaments per a associacions, grups o col·lectius, amb 

un nombre mínim de 20 persones. 

Complements d’abonaments: La instal·lació compta amb 2 zones 

complementàries com són la Zona de Relax i el Gimnàs, que poden ser 

complements de qualsevol dels abonaments citats anteriorment tant a l’apartat 

a), b) i c), i que es regiran per les normes posteriorment desenvolupades. 

 

d)Possessió del carnet d’usuari i del document acreditatiu de la inscripció en 

alguna de les activitats o programes aquàtics que duga a terme l’entitat adjudicatària. 

 

e)Condició d’un membre d’un col·lectiu que haja llogat carrer/s de la piscina o 

la piscina completa, prèvia autorització de l’Ajuntament, acreditant fefaentment tal 

circumstància. 

En aquest sentit, s’autoritzarà la realització de competicions en la piscina 

municipal.
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Les graderies de la piscina podran ser utilitzades en els següents supòsits: 

- Pels espectadors durant l’organització d’una competició esportiva o un event esportiu. 

- Pels acompanyants dels usuaris dels cursets o del bany lliure. 

 

 ARTICLE 5 

1. Per l’accés pel procediment a) de l’article anterior, haurà d’obtindre un tiquet 

corresponent al Punt d’Informació. 

 

2. Per l’accés pels procediments b), c) o d) de l’article anterior, s’estableix com a 

requisit l’exhibició del carnet actualitzat en el pagament de l’abonament. Els carnets 

d’abonat són personals i intransferibles, i autoritzen, estant vigents, a l’ús i gaudiment 

de la piscina municipal coberta, en els períodes d’obertura al públic. 

La condició d’abonat es perdrà quan s’incomplisca l’obligació de pagament en 

els terminis determinats a l’efecte en el rebut. 

L’empresa adjudicatària permetrà l’anticipació del pagament de l’import d’un o 

de tots els rebuts corresponents a un exercici. 

 

3. Les persones que accedisquen a la piscina en qualsevol dels apartats d) i e) de 

l’article anterior, podran romandre en les mateixes tan sols en els horaris definits per als 

programes en que intervinguen o en els concedits com a lloguer. 

 

4. L’entitat adjudicatària del servei es reserva la facultat de sol·licitar el 

Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre document acreditatiu de la personalitat 

de totes les persones que accedisquen a la piscina municipal coberta. 

 

5. L’accés a qualsevol servei o activitat ofertada a la instal·lació serà d’una 

vegada al dia. 
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CAPÍTOL TERCER  

Normes de funcionament 

 

 ARTICLE 6 

1. La determinació de l’horari i dels usos de la piscina municipal coberta 

correspondrà a l’empresa adjudicatària, prèvia aprovació de l’Ajuntament. 

 

2. En la determinació de l’horari es tindrà en compte l’interés general, propiciant 

una amplitud en el mateix que permeta albergar al major nombre d’usuaris. Els usos que 

es determinen per la piscina, figuraran en un quadrant, ubicat en un lloc perfectament 

visible, en la zona d’accés a la piscina, de tal forma que cada usuari conega en el 

moment d’accés els usos existents i les possiblitats de bany. 

 

3. Els quadrants d’utilització reflectiran els usos reals de la piscina, podent-se 

procedir a la seva modificació quan raons d’interés públic així ho aconsellaren. 

 

4. L’accés a qualsevol de les activitats programades es realitzarà 15 minuts 

abans del seu començament i l’eixida fins a 30 minuts després de la finalització de la 

mateixa. 

5. L’Ajuntament o entitat adjudicatària del servei anunciarà oportunament el 

tancament de les instal·lacions, per motius de neteja, realització de tasques de 

manteniment i renovació de l’aigua dels gots, i altres causes. 

 

ARTICLE 7 

La cabuda de la instal·lació vindrà determinada per la superficie del got o gots 

que integren la piscina i el recinte de platja de que disposa, computant-se el mateix, en 

tot cas, de conformitat amb el que preveu el Decret 255/1994, de 7 de desembre, del 

govern valencià, modificat per Decret 97/2000, de 13 de juny del govern valencià, pel 

que s’aprova la normativa higiènico-sanitària per piscines d’ús públic. 
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ARTICLE 8 

1. La utilització dels vestidors serà determinada per la Direcció de la instal·lació, 

dictant-se a l’efecte les ordres oportunes al personal de la mateixa amb l’objecte de que 

cada col·lectiu utilitze l’espai que tinga reservat. 

 

2. No es permetrà l’accés als vestidors a les persones que no vagen a fer ús de 

les instal·lacions, amb excepció dels acompanyants del usuaris dels cursos que, per la 

seva edat o condicions, no siguen capaços de desvestir-se ni vestir-se amb autonomia. 

 

3. Està totalment prohibit deixar-se cap objecte durant el període de bany o 

durant la realització d’alguna activitat a la instal·lació als bancs dels vestidors. És 

obligatori deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors. 

 

4. No està permesa l’entrada de carros de nadons dins els vestidors. Es facilitarà 

un espai per a deixar-los. 

 

ARTICLE 9 

1. En la instal·lació, existeixen taquilles a disposició dels usuaris, amb la finalitat 

de que tant les peces com els efectes personals queden recollits en els llocs habilitats a 

l’efecte. L’ús de les taquilles queda limitat al temps de bany havent-se de deixar la porta 

d’aquestes oberta. El cadenat de la taquilla és responsabilitat de l’usuari.  

 

2. Queda prohibit l’ús de més d’una taquilla de forma simultània per cada usuari. 

 

3. Si el calçat es va a introduir a la taquilla, es recomana que estiga guardat en 

una bossa tancada. 

 

4. L’empresa adjudicatària no es responsabilitza dels objectes sostrets o 

extraviats dintre de les seves instal·lacions i serveis annexes si no han sigut dipositats 

expressament en els llocs habilitats a l’efecte. 
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5. Els usuaris podran dipositar en l’entrada els xicotets objectes que creguen 

convenient amb la finalitat de que siguen custodiats pel personal d’administració fins la 

seva eixida del recinte. 

ARTICLE 10 

1. La determinació dels usos que albergarà la piscina correspondrà a la Direcció 

de la instal·lació. 

 

2. Els usuaris de bany lliure comptaran, com a norma general, amb un mínim de 

2 carrers lliures a la piscina gran i 1 a la menuda. Es permetrà l’accés al bany lliure als 

horaris expressament disposats, fins completar l’aforament màxim permés per la 

legislació autonòmica. 

 

3. El got xicotet, concebut per l’ensenyança, s’utilitzarà prioritàriament per 

l’aprenentatge de la natació, reservant-se, si fóra necessari, per ús exclusiu dels 

programes de referència. 

 

4. Les distintes zones de la piscina, que albergarà diferents modalitats de bany, 

estaran delimitades per sureres, que diferenciaran els carrers que es determinen per cada 

ús. 

 

5. En un lloc visible de la zona d’accés a la piscina s’exposaran les temperatures 

de l’aigua, de l’ambient, el Ph de l’aigua i la humitat relativa, així com els resultats 

analítics de la última inspecció higiènico-sanitària realitzada pels tècnics competents. 

 

ARTICLE 11 

El personal socorrista de la instal·lació, que estarà identificat, serà el responsable 

de fer complir a tots els usuaris les normes d’ús de la mateixa, podent, en el seu cas, 

expulsar del recinte a qui incomplisca el contingut d’aquest Reglament. 
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CAPÍTOL QUART  

Normes disciplinàries i de seguretat 

 

ARTICLE 12 

Amb la finalitat d’aconseguir un bon funcionament de la piscina, possibilitant en 

tot moment el desenvolupament regular de les distintes modalitats de bany, 

s’estableixen les següents normes, que persegueixen fonamentalment el foment d’hàbits 

higiènics, la cura i manteniment de les instal·lacions i la prevenció de riscos de tot tipus: 

a)Hauran de respectar-se els espais reservats als diferents usos de la instal·lació 

esportiva. 

b)És obligatori l’ús de sabatilles de bany en lavabos, vestidors i platges de 

piscina. 

c)Es prohibeix menjar i fumar en tot el recinte, així com utilitzar envasos de 

vidre, excepte en la cafeteria, quan estiga en funcionament. 

d)Es prohibeix embrutar l’aigua amb pràctiques anti-higièniques. 

e)Es prohibeix la realització de jocs i practiques perilloses, com córrer, 

capbussar-se violentament, tirar objectes, etc., i en general, tots aquells actes que 

dificulten, obstaculitzen o impidesquen el normal desenvolupament que es duga a 

terme. 

f) És obligatori dutxar-se abans de cada immersió.  

g)Haurà de fer-se en tot moment un ús adequat de les instal·lacions, respectant 

als diferents usuaris, utilitzant les zones acotades per als distints usos, com al personal 

que atén les instal·lacions. 

h)Es permet l’ús d’aletes, manoples, ulleres de busseig, tubs de busseig... en els 

cursos amb monitor on s’utilitze algun d’aquests elements i sempre que es complisquen 

els següents requeriments: 

1. Sempre s’ha de demanar permís al socorrista, que avaluarà la tècnica del 

nadador/a , per veure si pot fer ús d’aquestos elements sense fer mal als 

usuaris dels carrers dels costats (sense obrir els braços excessivament en el 

recobrament i entrada) 
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2. S’ha d’estar sol/a al carrer, de forma que no es puga fer mal a la resta 

d’usuaris. En el cas d’entrar algun usuari més al carrer, immediatament es 

deixaran d’utilitzar les manoples. 

i)No podran banyar-se les persones que sofrisquen o tinguen sospites de sofrir 

alguna malaltia infecto-contagiosa, especialment cutània, així com les persones que 

sofrisquen qualsevol grau d’intoxicació alcohòlica. 

j)Han d’observar-se puntualment les instruccions del socorrista de la piscina. 

k)Es prohibeix introduir als recintes de la piscina gandules, para-sols, o 

accessoris similars. 

l)Es prohibeix accedir a les piscines amb animals de companyia. 
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ARTICLE 13 

Per l’adequat ús de les piscines s’estableixen les següents recomanacions: 

a)És obligatori l’ús de barret de bany. 

b)Han de respectar el bany i l’estada de totes les altres persones en l’interior del 

recinte. Es nadarà sempre pel costat dret del carrer, permetent que altre banyista ho faça 

en sentit contrari. No es permet parar en el centre del carrer, per no entorpir els altres 

banyistes. 

c)Si es precisen taules o pull-boys per l’aprenentatge de la natació, pot 

sol·licitar-se al socorrista, tornat-lo posteriorment en bon estat d’ús i col·locant-lo en els 

compartiments habilitats a l’efecte. Per agafar el material didactic també s’ha de deixar 

la targeta d’usuari al socorrista, recollint-la una vegada s’ha tornat el material. 

d)Es recomana a tots els usuaris que es facen un reconeixement mèdic previ a la 

pràctica esportiva, sobretot aquells que hagen estat inactius durant un període prolongat 

de temps o sofrisquen alguna malaltia de caràcter crònic, amb la finalitat d’evitar 

accidents. 

e)Els usuaris han de cerciorar-se de les distintes profunditats de la piscina. 

f)En benefici de tots, han d’extremar-se les mesures de seguretat i higiene. 

g)El bany lliure durarà 1 hora, començant a les hores en punt i finalitzant de la 

mateixa forma. 

h)Els carrers de bany lliure s’assenyalaran com a carrers lents i ràpids, amb la 

intenció de que cada banyista utilitze els més adequats a les seues aptituds. 

 

ARTICLE 14 

Normes d’ús de la sauna 

a)El seu ús està destinat a persones majors de 16 anys. 

b)La targeta d’accés a la zona de relax és personal i intransferible. 

c)És obligatori l’ús de la tovallola. Per prendre la sauna es deu col·locar una 

tovallola entre el cos i la fusta dels bancs amb la finalitat d’evitar que la suor del cos 

impregne la fusta. D’aquesta manera es contribueix a una major higiene de la sauna. 

d)A la cabina de la sauna s’ha d’accedir descalç. 

e)La porta de la cabina ha d’estar permanentment tancada. 
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f)Està totalment prohibit: 

• Introduir bosses i altres objectes semblants. 

• Aplicar-se productes al cos. 

• Ensabonar-se a la dutxa presauna. 

• Tirar aigua a les resistències per tal de crear vapor. 

• Manipular elements: termostats, sondes, etc. 

g)La capacitat màxima és de 8 persones al mateix temps. 

h)El temps màxim aconsellable és de 10 minuts. 

i)La sauna està contraindicada per a persones amb infeccions agudes, 

cardiopaties, tensió arterial descompensada i epilèpsia. 

j)És important seguir les recomanacions exposades a la porta de la sauna. 

• Qualsevol anomalia a la sauna ha de comunicar-se al Punt 

d’Informació per a la seva immediata reparació. 

 

ARTICLE 15 

Normes d’ús de l’hidromassatge 

a)El seu ús està destinat a persones majors de 16 anys. 

b)La targeta d’accés a la zona de relax és personal i intransferible. 

c)La capacitat màxima és de 5 persones simultàniament. 

d)Per entrar a la banyera regeixen les mateixes normes que per a la piscina. 

e)El temps aconsellable per a la recepció de l’hidromassatge és de 10 minuts. 

f)No és aconsellable l’ús d’aquestes banyeres per a les dones embarassades. 

• Qualsevol anomalia a l’hidromassatge ha de comunicar-se al Punt 

d’Informació per a la seva immediata reparació. 

 

ARTICLE 16 

Normes d’ús del bany turc 

a)El seu ús queda restringit a persones majors de 16 anys. 

b)La targeta d’accés a la zona de relax és personal i intransferible. 

c)La porta de la cabina ha d’estar permanentment tancada. 
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d)Està totalment prohibit al bany turc: 

• Introduir bosses i altres objectes semblants. 

• Aplicar-se productes al cos. 

• Ensabonar-se en la dutxa prebany 

• Manipular elements:termostats, sondes, etc. 

e)La capacitat màxima és de 9 persones al mateix temps. 

f)El temps màxim aconsellable és de 10 minuts. 

g)El bany turc està contraindicat per a persones amb infeccions agudes, 

cardiopaties, tensió arterial descompensada i epilèpsia. 

h)És important seguir les recomanacions exposades a la porta del bany turc. 

• Qualsevol anomalia al bany turc ha de comunicar-se al Punt 

d’Informació per a la seva immediata reparació. 

 

ARTICLE 17 

Normes d’us del gimnàs 

a)El seu ús està destinat a persones majors de 16 anys, a excepció dels 

programes de referència on hauran d’accedir amb assessorament del personal indicat. 

            b)Per accedir al gimnàs, és obligatori l’ús de roba i calçat esportiu. 

c)És obligatori l’ús de la tovallola als bancs. 

d)És convenient fer cas als dibuixos explicatius de com realitzar els exercicis a 

les màquines del gimnàs. En cas de dubte, consultar amb el monitor, o en absència del 

mateix, consultar amb el personal del Punt d’informació. 

e)La targeta és personal i intransferible 

• Qualsevol anomalia al gimnàs ha de comunicar-se al Punt 

d’Informació per a la seva immediata reparació. 

 

ARTICLE 18 

1. L’incompliment del que es disposa en aquest Reglament serà objecte de 

sanció administrativa, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’altre 

ordre que pogueren concórrer. 
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2. Per la graduació de les sancions es tindrà en compte la gravetat de la 

infracció, la reincidència i els perjudicis ocasionats als usuaris i les instal·lacions, 

aplicant-se si cal el següent règim sancionador. 

 

Règim sancionador 

Faltes i sancions 
 
Es considera falta l’incompliment de les obligacions senyalades en el present 

Reglament i els actes que alteren el funcionament del centre o servei, la normal 

convivència en els mateixos, així com els que perjudiquen a altres usuaris o 

treballadors. 

Les faltes, segons la seua gravetat, portaran implícites les sancions que es troben 

prèviament establides en aquest reglament, classificant-se en els següent tipus: 

 

Faltes lleus 
Es consideren faltes lleus qualsevol incompliment de les obligacions senyalades 

en el present reglament (accés a serveis o espais no abonats, cessió de la targeta 

personal d’usuari a un altra persona per al seu ús...) que, per la seva escassa entitat, i 

atenent a la menor gravetat de les circumstàncies concurrents, no mereixen la 

qualificació de falta greu o molt greu. 

 

Faltes Greus 
Es consideren Faltes Greus: 

1. La reiteració o reincidència en la realització de faltes de caracter lleu. 

2. Danyar el material o el mobiliari de forma intencionada. 

3. Manipular maquinària o aparells, sense el consentiment del personal de 

la instal·lació. 

4. Sostraure qualsevol tipus de material o efectes personals d’altres usuaris 

5. Accedir a determinades dependències del centre, sense autorització 

prèvia (despatxos, infermeria, sala de socorrista, etc.) 

6. Negar-se a complir les sacions imposades. 
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Faltes molt greus 
En tot cas, es consideren faltes molt greus: 

1. La reiteració o reincidència en la realització de faltes de caracter greu. 

2. Les agressions, amenaces o violència, ja siguen físiques o verbals, 

especialment dirigides contra professionals del Centre. 

 

3. La manipulació o dany de material o maquinària de la instal·lació que 

duga aparellada un mal funcionament del servei ofert al centre. 

4. Qualsevol tipus de delicte o falta tipificada penalment, dins del centre. 

 

Òrgan sancionador 

La valoració de les infraccions i la imposició de les sancions correspon a la 

Direcció del Centre prèvia notificació a l’entitat titular de la instal·lació. 

 Procediment sancionador 

El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o prèvia denuncia verbal o escrita, 

per la Direcció del Centre. 

Sentides les al·legacions i estudiades totes les circumstàncies concurrents, la 

direcció del centre acordarà el que procedisca, notificant-ho degudament a l’Ajuntament 

per a que s’adopten les mesures sancionadores que es consideren oportunes. 

L’acord serà notificat a l’interessat i, sense perjudici de la seva execució 

immediata, si així es considera oportú, podrà ser recorregut davant les instàncies 

anteriorment assenyalades com a òrgan sancionador. 

Sancions 
Les faltes lleus es sancionaran en funció del tipus de falta i les circumstàncies 

per la direcció del centre i duran aparellada una notificació a l’autor de la infracció de 

tal circumstància amb les posteriors conseqüències que la realització d’aquestes faltes 

comporta. 
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Les faltes greus es sancionaran en funció del tipus de falta i les circumstàncies 

per la direcció del centre i podran donar lloc a l’expulsió del recinte, amb posterior 

pèrdua, en el seu cas, de la condició d’abonat de qualsevol servei ofert a la instal·lació, 

per un període no superior al d’una temporada anual d’activitats. 

Les faltes molt greus portaran aparellada la pèrdua de la condició d’usuari o 

abonat a qualsevol servei ofert a la instal·lació per un període que es determinarà en 

funció de la infracció, no inferior al d’una temporada anual d’activitats. 

 

3. Amb independència de la imposició de les sancions procedents, si alguna 

infracció duguera aparellada un deteriorament, trencament o desperfecte d’algun 

element de la instal·lació esportiva, l’infractor haurà d’abonar l’import de les 

reparacions o reposicions de materials que s’hagen de realitzar. 

 

4. A tots els efectes, tindran la consideració de responsables subsidiaris dels 

danys produits, les entitats organitzadores de l’activitat o, en el seu cas, aquelles que 

hagen efectuat el lloguer de l’ús de la piscina. Les reincidències en la comissió 

d’infraccions podran donar lloc a la anul·lació o suspensió temporal de les reserves que 

s’hagen pogut concedir a eixes entitats. 

 

ARTICLE 19 

En la piscina existirà, a disposició del públic, un Llibre de Reclamacions, amb 

fulls numerats perquè puguen presentar-se queixes i reclamacions que s’estimen 

necessàries. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS  

El funcionament de la piscina de titularitat municipal, pero gestionada 

indirectament es regirà per les condicions establertes en el plec de clàusules 

administratives i per les disposicions establertes en aquest Reglament. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA 

En allò no previst en aquest Reglament s’estarà al que disposa el Decret 

255/1994 de 7 de desembre del govern valencià, modificat per Decret 97/2000 de 13 de 

juny pel que s’aprova la normativa higiènico-sanitària per a piscines d’ús públic. 

 

SEGONA 

La interpretació de les normes d’aquest Reglament serà duta a terme per 

l’Ajuntament i per l’empresa adjudicatària, que podran dictar les instruccions 

necessàries per a la seva aplicació. 

 

TERCERA 

Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de València. 
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