NORMATIVA PISCINES - ANY 2022
1. Per tal de garantir la seguretat i l'atenció al públic, l'aforament màxim serà de 200 persones per les
piscines de Sant Llorenç, La Maurina i Les Arenes i de 1.200 persones a la piscina de Vallparadís.
2. L’entrada a la piscina s’efectuarà mitjançant el pagament de tiquet adquirit presencialment a les
taquilles, en línia amb antelació o amb l'autorització del Servei d'Esports (entrada de grups organitzats
per entitats). Les entrades en línia i els «Bonos Piscines» no són vàlids per a l’entrada de grups o
col·lectius d’entitats.
3. El personal de la instal·lació podrà exigir a les persones usuàries, en qualsevol moment, la
presentació del tiquet d'entrada que acrediti haver satisfet el pagament de les taxes o preus públics
establerts per a la utilització de les instal·lacions.
4. No és permesa l'entrada als menors de 14 anys que no vagin acompanyats per una persona major
d'edat. Als majors de 14 anys i als acompanyants majors d'edat, se’ls hi podrà requerir l'acreditació de
la seva condició de major de 14 anys o major d’edat respectivament. Com a norma general, la ràtio
màxima d'accés amb menors de 14 anys, és com a màxim de 4 menors per cada acompanyant major
de 18 anys, excepte si són membres d’una mateixa unitat familiar.
5. No es permetrà l’accés a la zona de bany amb calçat de carrer.
6. Les persones afectades per malalties contagioses no podran accedir a la zona reservada per al
bany.
7. No es permetrà l’entrada d’animals al recinte de piscina, tret dels gossos pigall.
8. Queda totalment prohibit fumar. També està prohibit beure i menjar a totes les piscines excepte a
la zona de bar de Vallparadís i les zones de pícnic de les 4 piscines.
9. A la zona de bany no es permetran accions que puguin pertorbar o molestar la resta d'usuaris, per
la qual cosa, s'evitarà córrer, jugar a pilota, jocs violents, equips de música,...
10. No es permetrà l’ús de cadires ni elements inflables al recinte de piscina llevat de situacions
degudament justificades que podran ser autoritzades pel Servei d’Esports o pel responsable de
l’equipament.
11. L’adquisició d'un tiquet d’accés a la piscina, només dóna dret a entrar una vegada al recinte per al
torn de matí o de tarda. En cas de voler sortir de l'equipament dins de l’horari del torn, l’usuari haurà
de consultar el sistema de sortida temporal a les taquilles de les piscines.
12. Les autoritzacions a grups i col·lectius (entitats o casals) estaran condicionades a l'acompliment
de la ràtio d'un (1) monitor/a major d'edat per a cada vuit (8) usuaris/es. A més, com a mínim, per a un
grup de fins a 8 usuaris/es, sempre hi d’haver dos (2) monitors/es. Si en el moment d'entrar al recinte
de la instal·lació la ràtio esmentada no es respectés, l'autorització quedarà automàticament denegada
i no es permetrà, al grup, l'entrada a la instal·lació.
13. Els monitors hauran d’anar sempre identificats.
14. No es permet l'accés al recinte de piscines als espectadors, visitants o acompanyants.
15. Les taules de pícnic de les 4 piscines s’hauran de reservar per la mateixa aplicació que les
entrades de piscines. La reserva serà d’una taula per un temps màxim d’1 hora per unitat familiar en
el torn de matí o tarda en el que s’hagin reservat entrades. Les entitats que vulguin reservar taules de
pícnic, s’han de posar en contacte amb el Servei d’Esports.
16. Els horaris del servei de piscina són els següents:
- Àrea de bany: de 10:30h a 14:10h en torn de matí i de 15:30 a 19:10h en torn de tarda.
- Vestidors i lavabos: de 10:30h a 14:30h en torn de matí i de 15:30 a 19:30h en torn de tarda.
17. El servei de guarda roba estarà disponible únicament per dipositar objectes de gran volum com
ara neveres portàtils, bosses amb menjar o cascos. En cap cas es podran guardar bicicletes, vehicles
de mobilitat personal o similars, que tenen uns espais habilitats fora del recinte de les piscines.
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