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REGLAMENT D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 
LLANARS 

 
Exposició de motius 
 
L'Ajuntament de Llanars és propietari d'una piscina municipal ubicada a l'àrea 
esportiva del municipi. La piscina es troba en un recinte tancat que consta a més d'una 
zona de gespa i de vestidors. Aquesta piscina resta oberta al públic durant els mesos 
d'estiu 

Una de les potestats més importants de què disposen les entitats locals en general i 
els ajuntaments en particular, és la potestat reglamentària. Aquesta potestat major 
adquireix una rellevància especialment intensa en seu municipal, doncs permetrà que 
la comunitat local, a través de representants elegits directament pels veïns, pugui 
dotar-se d’un ordenament jurídic propi i autònom cridat a completar, en un marc 
territorial definit, un sistema normatiu presidit per la Constitució i integrat, en segona 
instància, per uns ordenaments (l’estatal i l’autonòmic corresponent) que, per imperatiu 
del principi constitucional d’autonomia local, no poden cercar l’exhaustivitat, fins al punt 
d’haver de respectar un àmbit de capacitat normativa a favor, si més no, dels ens 
locals configurats com a peces bàsiques de l’estructura territorial de l’Estat: el municipi, 
la província, i les illes als arxipèlags balear i canari. 

Envers els ens locals, la funció del legislador ha de quedar limitada a l’establiment d’un 
marc jurídic general, susceptible de garantir, entre d’altres assumptes d’interès 
supralocal, el respecte i la vigència, a tot l’Estat o a tota la comunitat autònoma, si més 
no d’un contingut mínim i uniforme en tot el que fa referència als drets i deures 
constitucionals i estatutaris dels ciutadans. 

Les consideracions anteriors fan que les normes jurídiques municipals hagin de ser 
qualificades com a reglaments autònoms, vinculats aquests a la normativa estatal i 
autonòmica de forma negativa i d’acord amb els imperatius dimanants, essencialment, 
del principi de competència. 

D’aquesta vinculació negativa, se’n fa ressò tàcitament l’article 55 del TRRL, quan, 
després de reconèixer la possibilitat que els ens locals aprovin ordenances i 
reglaments en l’esfera de les seves competències, afegeix que aquestes normes 
jurídiques «en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes» (sic). En 
aquest sentit, l’article 55 del TRRL ens està indicant, amb unes altres paraules, que les 
normes jurídiques locals no requereixen d’una habilitació legal específica o d’una llei 
prèvia, atès que les seves dues úniques condicions de validesa són les següents: 
a) Estar vinculades a una competència de l’ens que les aprova. I, b) No contenir cap 
precepte que contradigui la normativa estatal o autonòmica (si és que existeix aquesta 
normativa). 

 

Reglament d'utilització de la piscina municipal de Llanars. 
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Fent ús de la potestad atorgada per la Llei, de la qual se'n fa una breu reflexió en la 
present exposició de motius, aquesta corporació local pretén una regulació per 
reglament de les normes d'ús de la piscina municipal de Llanars, per garantir un servei 
als usuaris de les instal·lacions de la piscina municipal òptim, adequat i efectiu. 
 
 
Article 1.  Objecte 
L'objecte d'aquest reglament és la regulació de l'ús de la piscina municipal de Llanars, 
incloent la determinació dels drets i les obligacions del gestor i dels usuaris del servei. 
 
Article 2. Instal·lacions. 
1. Les instal·lacions de la piscina municipal són unes instal·lacions esportives 
recreatives que tenen dos basos d'aigua; l'ún és de 25 m. x 12,5 m. i de profunditat 
que va des del 1,10 metres fins als 2,30 metres; i l'altre que és de 5m. x 5m. d'escassa 
profunditat, dedicat exclusivament pel bany dels infants. 
2. Les instal·lacions de la piscina municipal també compten amb una zona de gespa, 
d'uns vestidors i d'una zona de bar. 
 
Article 3. Ús de les instal·lacions. 
1. L'ús de la piscina és dedicat a la pràctica esportiva i d'esbarjo, amb inclusió dels 
serveis complementaris i espai reservat al públic. 
2. Per a la realització de qualsevol activitat organitzada, ja sigui esportiva, social o 
cultural, caldrà sol·licitar a l'Ajuntament autorització amb una antel·lació mínima de 15 
dies a l'inici de l'activitat. 
 
Article 4. Els usuaris 
1. Seran usuaris preferents de la piscina municipal aquells que hagin obtingut 
l'abonament de la temporada. També poden ser usuaris altres col·lectius esportius o 
associatius i altres persones individuals, que prèviament hagin satisfet l'entrada 
d'acord amb l'article 5 d'aquest reglament. 
 
Article 5. L'accés a la instal·lació. 
1. Per accedir a les instal·lacions de la piscina municipal caldrà abonar una quota en 
concepte d'entrada o tenir l'abonament de temporada, regulats ambdues taxes per 
l'ordenança municipal reguladora de les taxa per a la prestació de serveis a la piscina 
municipal de Llanars. 
2. En tots els casos els usuaris hauran de presentar el carnet d'abonat o bé el tiquet 
d'entrada en qualsevol moment que el conserge o l'empleat de la piscina ho requereixi. 
3. La pèrdua del carnet comportarà el pagament del mateix i la sol·licitud per escrit 
d'un de nou. El carnet d'abonat serà un carnet de temporada que caducarà quan acabi 
la temporada d'estiu. 
 
Article 6. Horaris 
1. La piscina estarà oberta durant la temporada d'estiu. La decisió d'obertura i 
tancament de les instal·lacions de la piscina municipal correspondrà a l'Ajuntament de 
Llanars. 
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2. L'horari que les instal·lacions estaran obertes al públic serà de dilluns a diumenge 
de les 11 hores fins les 19 hores. Fora d'aquest horari l'accés a les instal·lacions de la 
piscina es troba restringit a personal autoritzat per l'Ajuntament de Llanars. 
 
Article 7. Rebre i utilitzar les instal·lacions en bon estat 
Els usuaris tenen dret a rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja, i 
l'obligació de conservar-lo. 
 
Article 8. L'entrada dels animals. 
No està permesa l'entrada d'animals a les instal·lacions de la piscina municipal. 
 
Article 9. Les normes per als usuaris. 
 
1. Cal respectar totes i cada una de les instal·lacions del recinte. 
2. No es permetrà l'entrada a menors de 12 anys que no vagin acompanyats d'una 

persona major d'edat 
3. És obligatòria la utilització dels vestidors per a homes i dones. 
4. No es podrà entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de la gespa. 
5. Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes. 
6. En la zona dels vestidors i a la piscina no es podrà menjar, beure o fumar. A la 

zona de la gespa, tampoc és permès menjar productes amb closca, i si es fuma 
s'han d'utilitzar els cendrers que tindrà la persona responsable de la piscina i 
després retornar-los. 

7. No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà fer ús de 
les papereres. 

8. A les instal·lacions no es podrà accedir amb neveres, cadires, para-sols, equips de 
música o similars. 

9. No es pot utilitzar envasos de vidre en cap zona del recinte (excepte al Bar) 
10. Cap persona afectada per malalties transmissibles o aquelles que siguin 

contagioses de pell (fong, peus d'atleta, berrugues a les plantes del peu, 
dermatosis, afeccions de mucoses, otitis, conjuntivitis,...) podrà fer ús de la piscina 
i dels vestidors 

11. S'ha de mantenir la pacífica convivència entre els usuaris, els banyistes han de 
contribuir a mantenir l'ordre i un ambient agradables, sense cridar ni practicar jocs 
perillosos, tant a dins com fora de l'aigua.  

12. Per tal de no molestar d'altres banyistes, no es pot jugar ni amb pilotes ni amb 
matalassos inflables, ni amb cap altra objecte que pugui causar molèsties a 
terceres persones.  

13. Està prohibit la pràctica del nudisme i la pràctica del top-less. 
14. Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d'accident. 
15. En tot moment caldrà seguir les recomenacions de bon ús de la piscina que faci el 

personal responsable d'aquesta 
16. Cal seguir sempre les instruccions del socorrista, així com obeir a la persona 

encarregada del recinte. 
17. L'usuari haurà de respectar els horaris fixats per l'accés a les instal·lacions de la 

piscina al públic, i que contempla el present reglament. 
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Article 10. Vestidors 
Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació, ja siguin abonats o 
amb entrada, per això és necessari deixar-los lliures d'objectes mentre s'està utilitzant 
qualsevol altre servei de la piscina municipal. 
 
L'espai dels vestidors i dutxes s'utilitzarà únicament com a espai per canviar-se la roba 
i d'higiena abans i després de la pràctica esportiva. 
 
És imprescindible que per l'ús dels vestidors, els nens i nenes de menys de 6 anys 
vagin acompanyats d'un adult. En aquest cas, al vestidor de les dones hi podran 
accedir nens acompanyats d'una dona, i al vestidor dels homes nenes acompanyades 
d'un home. 
 
L'Ajuntament no respon dels objectes de valor que s'hagin deixat als vestidors. 
 
Article 11. Responsabilitats 
Tots els usuaris que no compleixin el que disposa el present Reglament, fent un mal 
ús de les instal·lacions, actuant contra de les persones encarregades de vetllar per la 
piscina, socorristes, o la resta d'usuaris, i en general no actuïn en bona fe, hauran de 
respondre davant dels organismes competents dels seus actes, segons la normativa 
vigent que sigui d'aplicació. 
L'Ajuntament de Llanars no respondrà civilment, ni penalment dels danys que es 
derivin dels actes establerts en l'apartat anterior d'aquest article. 
L'Ajuntament de Llanars no es fa responsable dels objectes de valor dipositats en 
qualsevol de les instal·lacions de la piscina municipal. 
 
Article 12. Observacions, suggeriments i reclamacions 
Qualsevol queixa, observació o suggeriment referent a l'estat de la instal·lació o gestió 
de la mateixa, s'haurà de fer inicialment al conserge o persona responsable de la 
instal·lació, que ho farà constar al full de control de la instal·lació. 
En qualsevol cas l'usuari disposarà del full de reclamació adreçant-se a les oficines de 
l'Ajuntament de Llanars. 
 
Article 13. Infraccions i sancions 
Es considera infracció qualsevol actuació, per comissió i/o omissió, que vulneri  els 
articles 7, 8 i 9 del present reglament, així com qualsevol normativa de rang superior a 
les dictades per la corporació local. 
La comissió d'una infracció originarà l'expulsió de les instal·lacions, en acolliment del 
dret d'admissió. 
La persona expulsada que hagi adquirit una entrada, no podrà fer ús de les 
instal·lacions durant la jornada en que s'hagi comès la infracció. Les persones 
expulsades amb carnet d'abonament podran ser readmeses sempre i quan la 
corporació local hi doni el seu vist i plau. 
 


