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NORMES D'ÚS DE LES PISCINES MUNICIPALS D'INCA

Aforament de la piscina (decret 53/1995, de 18 de maig. L’aforament màxim de la làmina d’aigua d’una
piscina serà d’1 persona o banyista per cada dos metres de làmina d’aigua. L’aforament de la piscina permet
un nombre màxim de persones. Quan l’assistència sigui superior a la permesa, no serà permès l’accés a la
piscina fins que no s’hagi reduït el nombre d’usuaris.  L’adquisició d’abonaments per al bany públic i lliure
significa només una reducció en el preu de l’ús i en cap cas dóna dret a utilitzar la piscina quan el seu
aforament és el màxim i, per tant, no es permet l’accés de més usuaris. 

Vas gran: 
Vas petit: 

NORMATIVA D'ACCÉS:
 Caldrà tenir, en el moment de sol·licitar la prestació del servei, la condició d'usuari/usuària.  Es considera

persona usuària  a  persones  individuals,  grups,  entitats,  associacions  o  col·lectius  que utilitzin  les
piscines municipals per a la pràctica d’activitats físiques i/o esportives o de manera lúdica, ja sigui de
manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’accés o d’autorització d’ús. Així
mateix, es considerarà usuari al públic assistent a les instal·lacions.

Resta prohibit l'accés:
– Si no s'està al corrent de pagament amb l'Ajuntament d'Inca, no es podrà accedir ni a les instal·lacions

ni a les activitats fins que no es regularitzi la situació. En els casos de minoria d'edat, el deute serà el
d'aquella persona a nom de la qual s'expedeixi la corresponent liquidació del preu públic.

– Els menors de 14 anys, per fer natació lliure, obligatòriament accediran acompanyats d’un adult major
d'edat (que en tot moment se n’haurà de fer càrrec).

– A la zona de fitnes i de màquines de peses és a partir de 16 anys complits 
– A animals, botelles de vidre, objectes punxants...
– A les persones que manifestin actituds violentes, i en especial les que es comportin de forma

agressiva o provoquin aldarulls, les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com
a tals, i les que portin robes o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia en els
termes previstos al Codi Penal. 

– A les persones que puguin produir perill  o molèsties a altres usuaris i, en especial,  a les que
estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit
i les que mostrin signes evidents d’estat d’embriaguesa.

– A les persones que, trobant-se a l’interior de la instal·lació, dificultin el desenvolupament normal
de l’activitat, un cop advertides prèviament. L’expulsió de la instal·lació no dóna dret al retorn de
les taxes abonades. 

 El personal responsable de les instal·lacions podran: 
– Exercir el dret d’admissió a les instal·lacions.
– Advertir  i/o  convidar  a  sortir  de  la  instal·lació  a  totes  aquelles  persones  que incompleixin  la

normativa  d'ús  o que tinguin  conductes  que es considerin  inapropiades  per  garantir  la  bona
convivència i la integritat dels usuaris i el bon estat de conservació de la instal·lació.

NO     ESTÀ     PERMÈS:  
 Nedar a persones amb malalties transmissibles (contagioses i infeccioses) o que tinguin una ferida oberta

(amb pèrdua de sang):  de  pell  (fongs,  peus  d’atleta,  berrugues  plantars,  mol·lúscum  contagiós...);  de
mucoses (otitis, conjuntivitis, rinitis...), o digestives (diarrees...).

 Entra a la zona de bany amb calçat  i roba de carrer.  Excepte les visites puntuals i específiques que
hagin estat autoritzades pels responsables de la instal·lació, i amb protectors específics per al calçat.

  L’entrada a la zona de bany abans de l’hora de la seva obertura, ni l’entrada des de 15 minuts abans
de la fi de l’horari de bany públic. 

 Els menors de 6 anys nedar a ambdós vasos (gran i petit) sense estar acompanyats d’una persona adulta.
 Nedar a ambdós vasos (gran i petit) als menors de 6 anys que no vagin acompanyats d’una persona adulta.
 Nedar amb calçat o vestimenta no adequada (roba interior...).
 Fumar, menjar ni beure en tot el recinte excepte en el vestíbul d'entrada. 
 Entrar a la zona de bany amb maquillatge
 Realitzar qualsevol activitat que comporti risc d’accident (tirar-se de cap en llocs de poca profunditat, córrer
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o donar empentes per la zona de platja, saltar a l’aigua de forma perillosa, jugar a enfonsar una altra
persona, escopir a l'aigua...).

 Utilitzar sense autorització prèvia qualsevol tipus de material (aletes, pilotes, matalassos, tubs de
respiració...) que pugui suposar un risc potencial per als usuaris.

 Asseure's a les sureres (per no deformar-les ni trencar-les)
 La utilització de cap tipus de material com pilotes, matalassos o altres objectes que puguin molestar els

altres usuaris.
 Afaitar-se, depilar-se, fer-se pílings, manicura, pedicura, etc. als vestidors. 

ÉS     OBLIGATORI:  
 Respectar els espais acotats que es destinin a les diferents activitats, els quals estaran senyalitzats.
 Dutxar-se de forma acurada abans de banyar-se.
 Anar acompanyat d’un adult en cas de patir qualsevol discapacitat, malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus

epilèptic.
 Utilitzar les xancletes de goma per les zones de peus banyats (dutxes, vestidors i platja de la piscina).
 L'us del casquet i de la  vestimenta de bany. 
 Nedar,  dins de cada carrer, per la seva dreta deixant la part esquerra del  carrer per als nedadors que

vinguin en sentit contrari, amb això evitarem molestar-nos els uns als altres.
 No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris/àries.
 La utilització de les papereres. 
 Respectar les normes d’ús i de seguretat de la instal·lació, seguint sempre les indicacions/recomanacions

del personal tècnic i dels socorristes/monitors.

ÉS     RECOMANABLE:  
 Utilitzar les xancletes de goma per desplaçar-se per les zones humides (vestidors, platja...)
 Respectar un mínim de 2 hores per banyar-se després d’una menjada.
 Evitar el contacte directe dels peus amb el terra.
 Utilitzar ulleres de natació per prevenir problemes oculars.
 Dutxar-se despres de sortir de l'aigua.
 Fer servir el carril d'acord amb el nivell de natació (ràpid, lent...)

BONS CONSELLS:
 Revisau l’equip abans de sortir  de casa:  banyador,  casquet  de bany,  sabatilles de bany i  tovallola.  És

recomanable incloure una bossa per guardar les sabates.
 Portau roba còmoda que faciliti vestir-se i despullar-se. És millor no portar objectes de valor o bé deixar-los

als armariets/taquilles. 
 No doneu menjar als infants abans de començar l’activitat per tal d’evitar les indisposicions i/o els vòmits. 
 No entreu de cop a l’aigua de bany per primera vegada després de menjar, d’haver pres molta estona el sol

o d’haver fet un exercici intens. 
 Cal deixar la tovallola, el barnús o les xancletes en els laterals de la platja de la piscina.
 Acabada l’activitat i una vegada dutxats, és necessari assecar-se bé, i tenir especial cura dels peus, els

espais interdigitals i les zones de plecs cutanis. 
 En arribar a casa, rentau el banyador, les sabatilles de bany, la tovallola o el barnús i el casquet de bany

després de cada sessió.

ÚS DELS VESTIDORS:
 L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai de canvi de roba i d’higiene abans i després

de la utilització de la piscina, de la sala de fitnes i d'activitats col·lectives dirigides. 
 Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació. Per aquesta raó cal deixar-los lliures

d’objectes mentre s’està utilitzant qualsevol servei de la instal·lació i utilitzar-los el temps mínim necessari, a
fi de deixar-los disponibles per a altres usuaris.

 Després d’utilitzar les dutxes dels vestidors cal eixugar-se en aquest mateix espai amb l’objectiu de no
banyar la resta de les zones dels vestidors.

 Tots els usuaris hauran d’utilitzar els vestidors per canviar-se de roba, ja que no està permès fer-ho en cap
altre lloc de la instal·lació.
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 Cal deixar els vestidors en bones condicions per a les posteriors persones usuàries.
 No malgastar l’aigua, és un bé comú! Cal dutxar-se el temps estrictament necessari i no fer un ús abusiu de

l’aigua. 
 No deixar objectes de valor als vestidors o a altres espais de la instal·lació. 

ÚS DEL SERVEI DE TAQUILLES:

 Les taquilles són amb pany cadenat que ha de dur l'usuari (o bé pot adquirir-lo per 3,00 € a la recepció).
 Cal deixar-les lliures un cop finalitzada l'activitat. No es permet deixar els objectes personals a les taquilles,

una  vegada  abandonada  la  instal·lació.  El  personal  de  manteniment  passarà  la  ronda  diàriament  i  se
n'encarregarà  de  que  totes  estiguin  buides  d'objectes  personals.  En  cas  contrari  procedirà  a  la  seva
obertura.

 Es recomana utilitzar les taquilles per deixar els objectes personals durant l'activitat. 
  Per un millor servei, mantingueu-les netes, poseu les sabates en una bossa i no doneu cops que puguin fer

malbé els panys i les portes.

Plaça d'Espanya, 1 · 07300 Inca · tel. 871 914 000 ·  www.incaciutat.com · serveidesports@ajinca.net · CIF. P-0702700-F


