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OG20 Reglament Regulador del Servici de Piscina Municipal Cacahuar
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REGLAMENT DEL SERVICI DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL
COMPLEX RESIDENCIAL "EL CACAHUAR"

Article 1. Descripció:

La Piscina Municipal de Chilches/Xilxes és una instal·lació de domini públic destinada al servici
públic que serà preferentment gestionada de manera indirecta baix la forma de concessió, podent
l’Ajuntament en qualsevol moment, i previ compliment de les disposicions aplicables, variar la
forma de gestió indirecta o gestionar directament l’esmentat servici.

Article 2. Accés:

2.1. L’entrada a la piscina serà lliure per als ciutadans sense altres limitacions que: el pagament de
la taxa, la de la mateixa naturalesa de la instal·lació i la seua utilització d’acord amb este reglament.

2.2.  L’accés a  la  piscina  podrà  realitzar-se per mitjà  de l’abonament de la  taxa corresponent,
devent obligatòriament presentar-se en Recepció/Consergeria de les instal·lacions.

2.3. L’ús de les altres instal·lacions i servicis de la piscina municipal s’efectuarà previ abonament
de les taxes establides per a cada un d’ells.

2.4.  En tot cas les taxes aplicables per l’ús de la piscina municipal  i  per la resta de les seues
instal·lacions  o  servicis,  seran  les  que  estiguen  aprovades  en  el  quadro  de  tarifes  de  la
corresponent ordenança fiscal municipal.

Article 3. Normes per als usuaris:

1. L’equip mínim necessari és:

• Gorro de bany.

• Ulleres de nade.

• Banyador.

• Sabatilles de goma o xancletes (sense sivella). Sent obligatori portar-les en corredors
d’accés directe a la piscina, en vestidors, zona de dutxes, zones de platja i piscina.

• Barnús  o  tovalla.  És  aconsellable  eixugar-se  ben  després  del  bany,  utilitzant  una
tovalla distinta per als peus.

2. No està permés fumar, menjar o portar begudes, ni en la piscina ni en els vestidors. Els
envasos  de  vidre  o de  materials  tallants  o astillables  ja  siguen per  a  ús higiènic  o de
begudes, estan totalment prohibits.

3. No es permet l’ús de matalafets unflables, ulleres de busseig, ni qualsevol altre material
que puga molestar altres usuaris o que no" siga l’estrictament precís per al bany.

4. És obligatori dutxar-se abans de cada immersió. No es permetrà el contacte amb l’aigua
de la piscina a l’usuari que s’haja posat algun tipus d’oli o crema corporal.

5. Cap usuari podrà banyar-se si té ferides obertes o si té afeccions en la pell o en la vista.

6. Els usuaris subscriuen i es responsabilitzen de que ells i els seus familiars també usuaris,
no patixen cap malaltia infectocontagiosa. En cas de tindre fundades sospites que així
fóra, esta persona o persones podran ser excloses de l’ús de les instal·lacions.

7. Els distints espais d’aigua a utilitzar en la piscina, així com el nombre màxim d’usuaris,
serà responsabilitat del personal tècnic, atenent en tot moment a la normativa en vigor, i
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en qualsevol  moment podran executar-se accions pel  dit  personal a  fi  d’aconseguir  el
millor desenrotllament de les activitats en la instal·lació.

8. La utilització simultània d’un mateix got per a distintes activitats es regirà per:

a) L’usuari  utilitzarà  aquelles  zones  que li  corresponguen i  no  aquelles  que estiguen
previstes per a altres activitats.

b) No haurà de passar per zones delimitades per a altres activitats.

c) Haurà de nadar sempre pel costat dret del carrer i girar en sentit de dreta a esquerra.

d) Les zones d’accés a l’aigua són:

• Escales.

• Podium d’eixida.

En cap concepte es botarà a l’aigua des dels sobreeixidors o vores de la piscina de forma
indiscriminada.

9. No es permet espentar, córrer, botar,  ni la pràctica de jocs ni accions que comporten
riscos a altres usuaris o a si mateixos.

10. Els  usuaris  són els  responsables  de  qualsevol  desperfecte  que  puguen produir  en  les
instal·lacions si fan mal ús de les mateixes.

11. En els cursos per a bebés de 9 mesos a 3 anys, els bebés hauran de tindre complits 9
mesos  obligatòriament  a  l’inici  de  l’activitat  i  aniran  sempre  acompanyats  dins  de  la
piscina per un adult major d’edat.

12. En els programes de natació escolar i cursets de xiquets els acompanyants dels xiquets
l’edat  dels  quals  siga  inferior  a  8  anys  podran passar  als  vestidors  per  a  ajudar-los  a
eixugar-se i vestir-se. Per raons d’higiene, en cap concepte podran passar a la zona de les
dutxes, corredors d’accés directe a piscina, ni al recinte de l’aigua.

13. Els xiquets entre 3 i 10 anys d’edat hauran d’anar acompanyats, per a accedir a la piscina,
per un usuari major d’edat.

14. Als usuaris que reincidisquen en conductes contràries a estes normes així com als que no
presten col·laboració en el compliment de les mateixes i en el bon funcionament de la
instal·lació, els podrà ser retirat el document d’ús de la instal·lació.

15. Queda prohibida l’entrada d’animals al recinte de la piscina.

16. Tots els usuaris de la piscina de Chilches/Xilxes tenen obligació de respectar i complir
totes estes normes en el moment de fer ús de les instal·lacions. 

Article 4. Funcionament de les instal·lacions.

El funcionament de la piscina de titularitat municipal gestionada indirectament es regirà per les
condicions establides en el Plec de Clàusules Administratives corresponent i pel contracte de la
concessió del servici i, supletòriament, per les disposicions contingudes en este Reglament.

Article 5. Infraccions i sancions.

L’incompliment  del  que  disposa  l’est  Reglament  serà  objecte  de  sanció  administrativa,  sense
perjuí de les responsabilitats civils, penals o d’un altre orde que pogueren concórrer.

Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte la gravetat de la infracció, la reincidència i
els perjuís ocasionats als usuaris i a les instal·lacions. 

Les infraccions podran donar lloc a l’expulsió del recinte, amb posterior pèrdua, si és el cas, de la
condició d’abonat, usuari de bo piscina o cursetista.

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES



AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES

OG20 Reglament Regulador del Servici de Piscina Municipal Cacahuar

 v 2013.03.06

Amb independència de la imposició de les sancions procedents, si alguna infracció comportara un
deteriorament, ruptura o desperfecte d’algun element de la instal·lació esportiva, l’infractor haurà
d’abonar l’import de les reparacions o reposicions de materials que hagen de realitzar-se.

A tots  els  efectes,  tindran la  consideració de responsables subsidiaris  dels  danys produïts  les
entitats organitzadores de l’activitat o, si és el cas, aquelles que hagen efectuat el lloguer d’ús de la
piscina. Les reincidències en la comissió d’infraccions podran donar lloc a l’anul·lació o suspensió
temporal de les reserves que s’hagen pogut concedir a les dites entitats.

Article 6. Llibre de reclamacions. 

En la piscina existirà, a disposició del públic,  un Llibre de Reclamacions, amb fulls numerats,
perquè puguen presentar-se les queixes i reclamacions que s’estimen necessàries.

Article 7. Modificació del Reglament.

El present Reglament podrà ser modificat quan es considere convenient per a les necessitats del
servici,  sempre que estes  modificacions  no afecten substancialment  el  sistema d’explotació  o
l’equilibre  economicofinancer  de  la  concessió,  informant  prèviament  l’Ajuntament  de
Chilches/Xilxes, qui haurà de ratificar-ho. 

Article 8. Normativa supletòria i interpretació.

En el no previst en este Reglament caldrà ajustar-se al que disposa la normativa higiènic sanitària
per a les piscines d’ús públic, així com la resta de disposicions legals vigents en la matèria. La
interpretació de les normes d’este Reglament serà duta a terme per l’Ajuntament que podrà dictar
les instruccions necessàries per a la seua aplicació.

Disposició final - Entrada en vigor 
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la data que es publique el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província 

A Chilches/Xilxes, a 1 de juny de 2007. L'ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- El present Reglament va ser aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament adoptat
en sessió de data 25 de gener de 2007 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló núm. 62, de data 17 de maig de 2007. A Chilches/Xilxes, a 1 de juny de
2007. EL SECRETARI,
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