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1.NORMES PER A LES PISCINES DE ÚS PÚBLIC 

 Dutxar-se abans de nedar. 
 Seguir les indicacions del personal tècnic. 
 Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions . 

 Respectar a la resta d’usuaris. 
 Fer ús de les papereres. 
 Respectar els espais destinats a cursets de natació o activitats dirigides, així com els 

carrers destinats al joc o al bany públic. 
 Prestar atenció a les senyals de seguretat de la piscina així com a la profunditat  de la 

mateixa.  
 Els xiquets/es que no saben nedar han de portar un dispositiu de flotació adaptat a la 

edat i que afavoreixca la flotabilitat i que mantinga el cap fora de l’aigua.  
2.NO ES PERMET 

o La entrada a menors de 14 anys, en horari de bany lliure si no van acompanyats d’una 
persona adulta. 

o Fumar ni beure en tot el recinte de la instal·lació. 
o La entrada de qualsevol animal, excepte en casos especials, com els gossos guia. 
o Introduir objectes de cristall, o de qualsevol altre material que es puga trencar. 
o Entrar en la zona de bany vestit o amb calçat de carrer, excepte les visites puntuals 

autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que portaran protectors 
específics per al calçat. 

o L’ús d’objectes( pilotes, aletes, objectes que s’unflen, etc.) que poden ser un risc o 
molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts.  

o Córrer ni empènyer alvoltant de la piscina. Hi ha que circular caminant. 
o Els jocs perillós com enfonsar a un altra persona. 
o L’accés al bany a persones que tenen o puguen tindre malalties dèrmiques 

infectocontagioses. En cas de dubte la direcció podrà exigir la presentació d’un 
certificat metge.  

o Es prohibirà l’accés a la instal·lació a tota  persona que presente símptomes de grau 
d’intoxicació alcohòlica. 

o No es permet l’ús d’aletes, manoples, tubs de busseig, macarrons, i  qualsevol tipus de 
material, a excepció dels cursos amb monitor on s’utilitze algun d’aquestos elements o en 
el cas que el socorrista o responsable en eixe moment de la instal·lació considere que 
no hi ha cap tipus de perill per la seua utilització perquè s’està utilitzant un carril de 
bany en solitari. 

 
3. ES RECOMANA 

 
o Abans de llançar-se de cap a l’aigua es comprobe la profunditat suficient i que no hi 

haja cap element en el que es puga xocar. 
o Ús de sabates o xancles de bany. 
o Nedar sempre per la dreta dels carrers. 
o No creuar els carrers, ja que poden interrompre l’activitat d’altres usuaris.  
o Els xiquets/es han de estar en tot moment controlats en tot moment per una persona 

adulta, quan es troben dintre de l’aigua o alvoltant de la piscina. 
o No deixar els xiquets/es juguen sols i aprop del vas de la piscina. 
o Respectar un mínim de dues hores després dels menjars per a banyar-se. 
o No entrar de colp a l’aigua al banyar-se per primera vegada, després de menjar, o 

després d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet exercici físic intens. . 
 

 

 

4. ALS VESTUARIS 
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  La utilització dels vestidors serà determinada  per la direcció de la instal·lació, es 

dictaran les ordres oportunes al personal a fi que cada col·lectiu  use l’espai que 
tinga reservat.  

 Durant la franja de migdia, els vestidors es tancaran de forma escalonada per a 
realitzar el segon torn de neteja intensiva.  

 No es permetrà l’accés als vestidors a les persones que no vagen a fer ús de les 
instal·lacions, amb excepció dels acompanyants dels usuaris dels cursos que, per la 
seua edat o condició, no siguen capaços de desvestir-se ni vestir-se amb autonomia. 
Sols es permet un acompanyant per usuari.   

 És obligatori utilitzar les taquilles per a deixar-hi tot el material. Aquestes es 
demanaran al conserge de la instal·lació al que se li haurà de deixar la targeta per 
poder agafar la clau o en el seu defecte 1€ que se li tornarà a l’usuari una vegada 
torne la clau al igual que la tarjeta. 

 Queda prohibit l’ús de més d’una taquilla, de forma simultània, per usuari.  
 Les taquilles deuran quedar-se obertes quan l’usuari abandone la instal·lació. 

Aquelles que al final del dia queden tancades, seran obertes pel personal de 
manteniment, i el seu contingut passarà a objectes perduts.  

 Si es vol introduir calçat dintre de la taquilla, es recomana que estiga guardat en 
una bossa tancada.  

 És obligatori deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors. És 
responsabilitat de cada usuari deixar la part de la instal·lació utilitzada (lavabos, 
dutxes, bancs...) en les millors condicions higièniques possibles.  

 No està permesa l’entrada de carros de nadons  als vestidors. Caldrà preguntar al 
personal de recepció quin és el lloc per a deixar-los.  

 La direcció no es responsabilitza dels objectes sostrets o extraviats dintre de les 
instal·lacions i serveis annexos. Es recomana no deixar objectes de valor ni diners a 
les taquilles.  

 L’edat màxima perquè els xiquets puguen entrar als vestidors del sexe contrari amb 
els seus pares és de 7 anys.  

 Per a col·lectius especials i per a centres escolars, es podrà estudiar l’exclusivitat 

temporal dels vestidors de grup.  
 Les taquilles es netejaran l’últim dia del mes. És responsabilitat de l’usuari deixar-la 

oberta el dia d’abans.  
 Queda totalment prohibit fer còpia de les claus, aquest fet será sancionat amb una 

falta greu.  
 És responsabilitat de l’usuari mantindre la taquilla en bones condicions higièniques. 

No es permet deixar roba humida ni calçat brut.  
 En cas de pèrdua de la clau, es cobrarà el preu de la còpia. 2€. 
 La instal·lació no es fa responsable de la pèrdua  o sostracció dels objectes 

personals. Es recomana no deixar-hi diners ni objectes de valor.  
 

5. CARRERS PER AL BANY LLIURE 

 

 Els usuaris de bany lliure disposaran, com a norma general, d’un mínim de 1 carrers 
lliure a la piscina. Es permetrà l’accés al bany lliure als horaris expressament disposats, 
fins a completar l’aforament màxim permès per la legislació autonòmica.  

 El 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 possibilitats de bany.  

 Les distintes zones de la piscina, que albergarà diferents modalitats de bany, estaran 
delimitades per sureres, que diferenciaran els carrers que es determinen per a cada 
ús. 

 

6. NORMATIVA D’OBJECTES PERDUTS 

 En cas de pèrdua d’algun objecte, caldrà consultar la recepció.  
 Els objectes perduts es mantindran a la instal·lació durant dues setmanes. 
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 7. HORARIS , AFORAMENT i CURSOS DE NATACIO 

 Cal respectar els horaris i l’aforament de cada espai de la instal·lació. 

 L’usuari disposa de la informació dels cursets i de bany lliure al tauler d’anuncis de 
la piscina o a l’Ajuntament de Genovés. 

 L’horari de la piscina pot patir modificacions segons la demanda dels cursos de 
natació. 

 No es recuperarà el dia del curset si aquest a caigut en dia festiu, només es 
recuperarà per força major (incidència a la piscina, malaltia monitor o qualsevol 
esdeveniment que evite el normal funcionament del curs). 

8. HIGIENE I SALUT 

 Eviteu el contacte directe dels peus amb el terra, excepte en les zones habilitades.  
 No feu servir la roba d’altres persones (tovalloles, banyadors...).  
 Cal eixugar-se dins de la zona de dutxes.  
 No es permet accedir a la zona de piscines amb calçat de carrer o amb xancletes 

brutes.  
 Abans de començar qualsevol pràctica esportiva de forma regular, es recomana 

sotmetre’s a un reconeixement mèdic per tal de saber quin tipus d’activitat és 
l’apropiada i en quins paràmetres s’ha de realitzar. En cas que l’usuari tinga algun 
tipus de malaltia cardíaca greu, serà obligatori presentar aquest informe mèdic a la 
direcció.  

 A la piscina, és obligatori l’ús de roba de bany. No està permès fer servir roba interior 
davall la roba de bany. 

 

9. NORMATIVA ESPECÍFICA PER A LA PISCINA 

 
 És obligatori l’ús de gorro de bany. Es recomana l’ús de banyadors esportius.  
 Està totalment prohibit nadar amb roba de carrer i amb roba interior davall del 

banyador.  
 

 Es nadarà sempre pel costat dret del carrer, permetent que un altre banyista ho faça 
en sentit contrari. No es permet parar en el centre del carrer, per no obstaculitzar els 
altres usuaris.  

 
 Si fan falta taules o  pull-boys per a l’aprenentatge de la natació, poden sol·licitar-

se al socorrista o conserge; s’han de tornar posteriorment en bon estat d’ús i col·locats 
en els compartiments habilitats a l’efecte. Per agafar el material didàctic, el socorrista 
pot demanar la targeta d’usuari que serà tornada a este després de tornar el 
material.  

 
 Es recomana als usuaris que es facen un reconeixement mèdic prèviament a la 

pràctica esportiva, sobretot aquells que hagen estat inactius durant un període 
prolongat de temps o sofrisquen algun tipus de malaltia crònica.  

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

 
 A la zona de piscines està prohibit l’ús de calçat de carrer o de xancletes amb les 

soles brutes. Tampoc no s’hi permet l’accés amb roba de carrer, excepte a personal 
de la instal·lació.  

 
 No està permès utilitzar les piscines a menors de 14 anys si no van acompanyats d’un 

adult responsable major de 16 anys.  
 

 És obligatori anar acompanyat d’un adult en cas de no saber nadar o de patir 
qualsevol discapacitat, malaltia cardíaca o de tipus epilèptic. 

 
 Es permet l’ús de calcetins aquàtics. No es permet l’ús de sabatilles aquàtiques.  
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  No està permesa l’entrada de botelles de beguda isotònica a la zona de piscines. 

Les botelles d’aigua es deixaran al banc lateral de la zona de platges.  
 

 Cal respectar l’ús donat per la instal·lació a cadascun dels carrils, bé siga per a 
cursos o per a bany lliure.  

 
 No es permeten aquells jocs de carreres o lluites a la zona de platges que no estiguen 

integrats dintre d’una activitat organitzada. Està totalment prohibit llançar-se de cap 
a la piscina poc profunda.  

 
 No es pot utilitzar qualsevol tipus de material que puga suposar un risc o molèstia 

per a la resta d’usuaris.  
 

 Està prohibit fer ús de les piscines amb joies, objectes de metall o ulleres de vidre. 
 

10. ALTES I BAIXES DE LA PISCINA 

10.1 ALTES 

Per poder inscriure’s a la piscina municipal heu de seguir els següents passos: 
 
1– Pagar el import de l’activitat en Caixa Rural del primer mes (3058-2181-42-

2732000011).Adjuntar l’extracte a la fulla d’inscripció. 

2– Emplenar la fitxa d’inscripció del tríptic, amb TOTES les dades i degudament signat. 
Al comprovar que totes les dades son correctes se li entregarà a cada usuari una targeta 
de caràcter unipersonal i intransferible, obligada per a l'accés a l’activitat. En cas de pèrdua 
s'haurà de pagar una taxa de 5€. 
3-Tota la documentació s’entrega a la piscina coberta i a cap lloc més. 
4- Fins que tota la documentació no estiga entregada correctament, l’usuari no estarà inscrit.  
  
10.2 BAIXES 

1– Emplenar una fulla de sol·licitud de baixa a la piscina coberta (per duplicat) de Genovés 
i per cap via de comunicació més. Se li farà entrega d’una còpia de la mateixa. Així com s’ha 
d’entregar la targeta d’usuari també. 
2– Per a que no es pase la remesa l’usuari a de gestionar la baixa abans de que s’acabe el 
mes anterior. 
  
10.3 NORMES DE LES EEM 

1-L’Ajuntament es reserva el dret a modificar qualsevol activitat per no arribar al mínim 
d’usuaris establert   o per motius d’organització.  
2-Si alguna targeta no funciona correctament s’ha de gestionar a l’Ajuntament. 
3-Al tauler d’anuncis de la piscina podeu trobar tota la informació al voltant de la piscina, 
així com la normativa de regim intern. 
4-Les classes son de 45 minuts i nadons de 30min. 
5– Família nombrosa , pensionistes i discapacitats 30% descompte. Alguns ja aplicats. 
6- 10% als alumnes de les EEM en les activitats amb monitor. 
7-Les classes al que l’alumne no assisteixca per malaltia, natalicis, celebracions, dies festius... 
o qualsevol altre motiu no es recuperarà les classes ni es realitzarà cap devolució, a no ser 
que el problema vinga ocasionat per problemes de la instal·lació, en aquest cas si que es 

realitzarà la devolució i en el seu defecte la part proporcional al servei que ha perdut l’usuari.  
8- En cap moment l’Ajuntament abonarà un rebut perquè l’usuari no ha sol·licitat la 
bonificació.  
9-Les bonificacions s’apliquen en el moment que l’usuari ho sol·licita sense efectes retroactius. 

10-Si un usuari no assisteix a les classes no es pot canviar el pagament d’un mes per el 
següent.  
10-És obligació de l’usuari conèixer la normativa que esta publicada tant al tauler d’anuncis 
de la piscina com a la pàgina web de l’Ajuntament.  
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 11-En cas de que l’ usuari acumule 2 mensualitats sense pagar, se li prohibirà l’accés a la 

instal·lació fins que no es pose al corrent, perdent el dret de la plaça en cas de que existeixca 
un altre usuari interessat en accedir al curs en el que esta inscrit el impagat. 
12-És obligació de l’usuari estar al corrent de l’estat del seu conter bancàri, asumint les 
conseqüències que puguen derivar-se arrel dels pagaments de les quotes. 
13-Els menors de 4 anys (de 0 a 3 anys) no paguen entrada, però el pare , mare o 
acompanyant sí. 
14-Els pagaments trimestrals no seran reembolsats ni la part proporcional una vegada 
començat el mateix. 
15-Una vegada començat el mes o trimestre no se podrà sol·licitar el reembolsament del 
pagament. 
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