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NORMES DE FUNCIONAMENT I ÚS DE LA 
PISCINA MUNICIPAL DE GIRONELLA – 

TEMPORADA 2020 
 
Tots els usuaris de la piscina municipal estan obligats al compliment de les següents 
indicacions 
 
NORMES GENERALS:  
 

1. L’accés a la piscina municipal requerirà sempre la compra i reserva prèvia  per 
totes les persones que hi vulguin accedir, tinguin l’edat que tinguin i sigui quina 
sigui el tipus d’entrada (tant entrada de dia, com abonament de 15 dies com 
abonament de temporada) 

2. Per accedir al recinte serà necessari verificar la identitat de la persona amb un 
document vàlid (DNI, passaport o carnet de conduir) 

3. La piscina tindrà un aforament limitat i variable en funció de les normatives 
sanitàries vigents 

4. La reserva prèvia només es farà via internet a través de la web 
www.equipamentsgironella.cat i bloquejant la franja de matí (10:00 a 14:30) o 
franja de tarda (16:00 a 20:30). La piscina romandrà completament tancada entre 
les 14:30 i les 16:00 per tasques de neteja i desinfecció. 

5. Només es permetrà tenir 3 reserves actives d’accés al recinte. 
6. Els preus d’entrada de dia i abonaments de 15 dies a la piscina tindran una 

bonificació del 20%, quedant tots els preus regulats de la següent forma: 
 

 INFANTIL - 6 a 15 
anys 
(nascuts 2005 a 
2014) 

JUVENIL - 16 a 21 
anys 
(nascuts 1999 a 
2004) 

ADULT - 22 anys o 
més 
(nascuts 1951 a 
1998) 

Abonament temporada 
(personal i intransferible) 

42,20 € 52,75 € 63,30 € 

Abonament 15 dies 
(personal i intransferible) 

19,92 € 25,04 € 29,84 € 

Entrada feiner 1,68 € 2,20 € 2,72 € 
Entrada festiu 2,72 € 3,16 € 3,60 € 

 
Es mantenen les gratuïtats a persones empadronades al municipi als nascuts 
després del 2015 o abans del 1950 i les bonificacions següents en la compra 
d’abonaments (temporada o 15 dies): 

. Abonaments familiars (3 abonaments) – 15 % descompte en 
abonaments de temporada (no aplicable als abonaments de 15 dies, 
donat que el descompte general ja és superior) 
. Famílies nombroses o monoparentals – 25% descompte en abonaments 
de temporada, 5% de descompte en abonaments de 15 dies 
. Persones jubilades – 30% descompte en abonaments de temporada, 
10% de descompte en abonaments de 15 dies 
. Persones amb grau de discapacitat – 30% descompte en abonaments 
de temporada, 10% de descompte en abonaments de 15 dies (si grau 
discapacitat entre 33% i 50%), 50% descompte en abonaments de 
temporada, 30% de descompte en abonaments de 15 dies (si grau 
discapacitat entre 51% i 64%) i 75% descompte en abonaments de 
temporada, 55% de descompte en abonaments de 15 dies (si grau 
discapacitat major al 65%) 

7. En el moment de formalització de la compra de l’entrada i/o reserva de la franja 
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d’accés, aquesta no tindrà cap dret d’abonament. Això és aplicable tant en casos 
d’incompareixença de la persona al recinte o inclús per causes metereològiques. 

8. En cas que, per causes alienes a la voluntat d’aquest Ajuntament l’equipament 
hagués de tancar preventivament les seves portes, aquest fet no donarà dret a 
percebre cap retorn dels imports pagats, sigui en quina sigui la modalitat. 

9. Per procedir a l’accés del recinte, serà obligatori sotmetre’s a la presa de 
temperatura a través de pistoles termogràfiques. En el cas de tenir febrícula, no 
es permetrà l’accés al recinte. Aquest fet implicarà també la no devolució de 
l’import de l’entrada feta efectiva. 

10. Els usuaris que ocasionin alguna destrossa en el material o en les instal·lacions 
de la piscina es faran càrrec de les despeses ocasionades. 

11. Les persones que no compleixin aquesta normativa, tinguin un comportament 
incorrecte o faltin el respecte als altres usuaris, se'ls demanarà la seva 
rectificació. En el cas que persisteixin en aquesta conducta, hauran d'abandonar 
la piscina i l'Ajuntament de Gironella es reserva el dret de prohibir-li l'entrada, de 
forma temporal o per a tota la temporada.  

12. Les persones que no compleixin aquesta normativa se'ls negarà l'accés a la 
piscina per a tota la temporada. Si tenen abonament, perdran el dret a utilitzar-
lo i no se'ls retornarà el seu cost.  

13. L'Ajuntament de Gironella es reserva el dret a modificar aquestes normes quan 
ho cregui necessari.  

14. L'Ajuntament de Gironella es reserva el dret d'admissió.  
 
 
ÉS OBLIGATORI:  
 

1. Utilitzar les dutxes de peu de la zona de platja abans de banyar-se. 
2. Seguir les indicacions del personal tècnic, dels vigilants i dels socorristes.  
3. Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.  
4. Respectar als altres usuaris.  
5. Fer ús de les papereres per les deixalles, cada una en funció del tipus de residu 

a llençar. 
6. Respectar els espais que es destinin a cursos de natació o a activitats dirigides, 

en cas que sigui necessari. En cas de guants o mascaretes seran dipositats en 
contenidors específics degudament senyalitzats. 

7. Atendre els senyals de seguretat de la piscina que fan referència a la fondària.  
8. Els nens que no saben nedar, han de dur un dispositiu (armilla, bombolleta, etç...) 

adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el cap de l'infant 
fora de l'aigua i cal que estiguin acompanyats d'un adult.  

9. Respectar les zones habilitades pel descans a la gespa, els itineraris d’entrada i 
sortida habilitats i les distàncies de seguretat establertes entre persones per 
evitar el contagi del virus Covid-19. 

10. L’ús de mascareta quan s’accedeixi a la zona de bar o dels banys.  
11. La utilització de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans per accedir al 

recinte. 
 
NO ES PERMET:  
 

1. Accedir a la zona de bany (vasos, platja i solàrium) a les persones que no tinguin 
entrada o abonament. 

2. L'entrada a menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats 
d'una persona adulta (pare, mare o persona responsable). Quan el menor sigui 
de menys de 6 anys, una persona adulta cada 2 nens; si el menor és entre 6 i 14 
anys, una persona adulta cada 4 nens. 
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3. Menjar en tot el recinte de la instal·lació excepte en les zones habilitades per a 
tal efecte 

4. L'entrada d'animals, excepte en casos especials com gossos pigall. 
5. Utilitzar material propi per millorar el descans (cadires, hamaques...) llevat del 

mobiliari municipal de la pròpia instal·lació. 
6. Introduir objectes de vidre o qualsevol altra objecte esmicolable.  
7. Entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de bany, excepte les visites 

autoritzades. Serà obligatori entrar amb sabatilles de bany diferents de les de 
carrer o entrar sense calçat de carrer un cop s’accedeixi al recinte. 

8. Utilitzar cap tipus de material ( pilotes, inflables...) que pugui suposar un risc o 
molèstia per als usuaris.  

9. Jugar a pilota, ni en la zona de platja ( voltant de les piscines) ni en el solàrium 
(gespa). Exceptuant les zones assenyalades.  

10. Córrer ni donar empentes. Pel voral de  la piscina s'ha de circular caminant. 
11. Els jocs perillosos a dins l'aigua ( com enfonsar a una persona). 
12. Cridar o utilitzar aparells sonors o musicals que puguin destorbar la utilització 

dels espais d'ús comunitari.  
13. L'accés a persones que pateixen malalties dèrmiques o infecto-contagioses. La 

direcció podrà exigir un certificat mèdic en cas de dubte.  
14. Abocar qualsevol producte als vasos de la piscina 
15. L’ús de les dutxes ubicades als banys de la instal·lació, atenent les restriccions 

pròpies emeses pel comitè PROCICAT. 
 
 
ES RECOMANA:  
 

1. L'ús de sabatilles de bany. 
2. L’ús d’ulleres protectores a l’aigua. 
3. Si voleu tirar-vos de cap , comproveu que la fondària és suficient i que ni hi ha 

elements ni persones contra les que podeu xocar. 
4. Que els infants estiguin en tot moment dins el camp de visió, i controlats per una 

persona adulta quan es trobin dins l'aigua o a l'entorn de la piscina.  
5. No deixar que els nens petits juguin a prop dels vasos no apropiats per a ells.  
6. Respectar un mínim de dues hores per a banyar-se, després d'un àpat.  
7. No entrar de cop a l'aigua la primera vegada que us banyeu, ja sigui després de 

dinar, després d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic 
intens. 

8. En cas de voler prendre el sol, col·locar una tovallola o estora sobre la platja de 
la piscina o zona d'estança.  

9. Si voleu prendre el sol, cal fer-ho moderadament i introduint-se a l'aigua 
progressivament.  

 
 
VESTIDORS:  
 

1. Atenent les recomanacions del PROCICAT en termes de la utilització d’edificis 
públics de pública concurrència, no està permesa la utilització dels vestidors, a 
excepció de les persones amb mobilitat reduïda.  

 
 
  
 


