NORMATIVA D’US DE LA PISCINA LES COMES
1- Usuaris
Es consideren usuaris del servei de piscines i, per tant, estan
afectats per aquest reglament, tant els banyistes com els
acompanyants de nens i nenes que van a activitats aquàtiques
per a infants i nadons quan entren als vestuaris.
L´entrada a la piscina i als vestidors queda exclusivament
reservada als usuaris.
2- Document d’entrada
Per entrar a la piscina i a les seves dependències és imprescindible
ser titular del carnet o del passi corresponent que expedeix el
Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada o qui en tingui la gestió,
previ pagament, si correspon, de la taxa aprovada.
L´usuari ha de mostrar el carnet a la persona de recepció per
facilitar el control.
3- Equip necessari
Per poder entrar a les piscines és obligatori portar:
- banyador
- casquet de bany
- xancletes o sabates de goma
- tovallola o barnús
Els usuaris que no portin l´equip previst no podran banyar-se.
Les xancletes són imprescindibles a les dutxes i al recinte de les
piscines. Als acompanyants degudament autoritzats que no en
portin, a la recepció es facilitarà unes bosses de plàstic per als
peus amb el cost de 10 cèntims.
4- Material no permès
No és permès l’ús de matalassos inflables, aletes, pales, ulleres de
submarinisme, pilotes o qualsevol altre material que pugui molestar
als altres usuaris de la piscina o que no sigui estrictament de bany.
En el cas d’entrenaments o competicions de clubs degudament
autoritzats, es podrà usar el material (p.ex. pilotes) necessari per a
la pràctica de l’esport de què es tracti.
L’ús d’aletes i pales quedarà restringit a un horari específic que el
Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada determinarà.

En qualsevol cas, els monitors de natació i/o el socorrista poden
limitar l’ús d’estris i materials a la piscina i dependències annexes.
5- Ús de la dutxa
És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina o a la zona de
platja.
6- Causes d’abstenció d’usar la piscina
No es pot banyar cap usuari si té ferides obertes, afeccions a la
pell o als ulls.
Els usuaris s’asseguraran de no patir cap tipus de malaltia
infecciosa o contagiosa.
Els responsables de la piscina podran excloure les persones que
presentin símptomes d’alguna malaltia amb efectes dels descrits
anteriorment. En cas de tenir sospites fonamentades que algú
pateix alguna malaltia que pot ser contagiosa quedarà exclòs de
l’ús de les instal·lacions, tret que l’afectat/da exhibeixi certificat
mèdic conforme no és contagiós.
Tampoc podran usar la piscina aquelles persones que portin algun
cosmètic oliós o algun altre tipus de producte que pugui quedar
dissolt en l’aigua, a criteri del responsable de la instal.lació.
7- Utilització de les piscines
El personal tècnic del Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada
és responsable de la utilització i la compartimentació de les
piscines, així com de fixar per cada cas el nombre màxim d´usuaris.
Aquest personal podrà establir normes de conducte diferents o
modificar el nombre màxim de banyistes segons les condicions de
cada activitat i/o les característiques dels/les usuaris/àries.
8- Comportament dins de l´aigua
Cada usuari és responsable d’utilitzar les piscines segons el seu
nivell d’ús, tret que estigui seguint una activitat aquàtica o alguna
activitat organitzada.
El usuaris seguiran sempre les instruccions que els donin els
responsables de la instal·lació, monitors i/o socorrista. En general,
es regiran per les normes següents:
a) Nedar sempre als carrer o espais que els corresponguin, situantse en el carrer adient a l’activitat que volen fer, d’acord amb les
indicacions dels rètols i/o socorrista.
b) Nedar sempre pel costat dret i girar de dreta a esquerra.
c) No aturar-se si s´han llençat a l´aigua des del pòdium.
d) Respectar els horaris i espais d’utilització.

Durant els horaris de curset està rigorosament prohibit banyar-se a
la zona reservada per a l’activitat.
9- Pràctica de jocs
No es permet la pràctica de jocs que siguin molestos per als altres
usuaris, ni realitzar accions que comportin riscos propis o aliens,
personals o materials.
Per exemple, no és permès de jugar a pilota, de córrer per zones
humides, donar empentes, saltar agafats a l’aigua, enfonsar,...
10- Responsabilitats
Els usuaris són responsables dels desperfectes que causin en les
instal·lacions. El Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada podrà
endegar les accions legals pertinents per exigir aquesta
responsabilitat.
D´altra banda el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada és
responsable de mantenir les instal.lacions en l´estat de conservació
i higiene per a la pràctica de la natació i dels esports aquàtics o
altres que autoritzi.
El Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada no es fa responsable
de possibles objectes perduts o extraviats al recinte, i en les
instal·lacions que en disposin, hi haurà taquilles gratuïtes amb una
clau personal a disposició dels usuaris, sense assumir la
responsabilitat dels objectes que s´hi dipositin.
11- Altres conductes no permeses:
a) Fumar, ni menjar o portar begudes a les piscines o als vestuaris.
Els envasos de vidre hi estan totalment prohibits, amb
independència del seu contingut, ni que siguin de productes amb
finalitat terapèutica.
b) L’accés dels infants i joves menors de 14 anys, si no van
acompanyats d’una persona major d’edat),
c) L’entrada a la piscina abans de l’hora d’obertura d’aquesta, ni
l’entrada 20 minuts abans de la fi de l’horari de bany públic. No es
permetrà l’accés a les piscines si no hi ha personal socorrista a dins.
d) Seure sobre les sureres.
e) Travessar els carrers, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres
usuàries/usuaris.
f) La utilització d’aparells musicals, de ràdio o similars, que
propaguin e lso a l’ambient, excepte aquells expressament
autoritzats.
g) Realitzar conductes que puguin provocar efectes negatius
sobre la salut i/o la convivència de les persones en la instal·lació.

12- Es obligatori:
a) Consultar les fondàries de les piscines abans d’utilitzar-les
(persones que no saben nedar, per llençar-se de cap...).
b) No haver menjat, almenys, des de dues hores abans d’entrar a
l’aigua.
c) Deixar la tovallola o el barnús als espais situats a la platja de la
piscina.
d) Dutxar-se després de sortir de l’aigua.
e) És imprescindible la presència del socorrista, segons marca el
Decret 95/2000, de 22 febrer, sobre les normes sanitàries aplicables
a les piscines d’ús públic, durant tota l’hora d’obertura de la
instal·lació.
13- Grades
Per al bon funcionament dels diferents programes aquàtics
(cursets) l’accés a les grades per part dels pares/mares i/o
acompanyants només es permetrà durant uns dies i unes hores
determinades, les quals es marcaran anualment des del Servei
d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada.
Quan es realitzin competicions les grades estaran obertes.

14- Altres
a) L’abonament per al bany públic en cap cas dóna dret a utilitzar
la piscina quan el seu aforament és el màxim.
b) Segons l'art. 29.2 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, sobre les
normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic “Els titulars de
les piscines podran expulsar del seu recinte aquelles persones que
incompleixin les normes de règim intern i les pautes de
comportament a què fa referència l’apartat anterior, un cop
advertides prèviament”.

