
 

 

  

 

   

 

Document Informatiu 
 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE DE NOU REGLAMENT DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES 

 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’objectiu de millorar la participació 
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del 
projecte de reglament, es duu a terme una CONSULTA PÚBLICA, a través del portal web de 
l’Ajuntament de Roses, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzadors més 
representatius potencialment afectats per la futura norma, sobre els següents extrems:  

a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. 

 

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent 

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa  

La Piscina Municipal és una instal·lació molt concorreguda. Durant el curs escolar pot 
tenir més de 500 usos diaris. En els darrers temps, una minoria d’usuaris han incorregut 
en determinades conductes que haguessin requerit poder comptar amb un 
procediment que permetés corregir-les, amb la finalitat de garantir una bona 
convivència, un ambient agradable i adequat per fer esport, protegir els recursos 
materials a disposició dels usuaris...  

Per altra banda, el document resultant ha de permetre una actuació igualitària per a 
tothom, que parteixi d’unes premisses conegudes i que hagin estat consensuades i 
aprovades prèviament.  

b) Necessitat i oportunitat  

La Piscina Municipal de Roses compta amb les normes d’ús aprovades pel Consell 
d’Administració de Promoció i Desenvolupament de Roses SLU, societat municipal 
encarregada de la gestió de l’equipament esportiu, el 26 de febrer de 2007. 

Aquest document, que tot equipament esportiu d’aquestes característiques ha de tenir  
segons el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries 
aplicables a les piscines d'ús públic, parteix de les recomanacions de la Generalitat de 



 

 

  

 

   

Catalunya i presenta les normes que els usuaris han de respectar quan utilitzen els 
diferents espais del centre (piscines, sales d’activitats, vestidors...). A més, recull una 
sèrie de normes de caràcter general que afecten al conjunt de la instal·lació. 

Tot i així, és insuficient i deixa sense marc normatiu molts dels processos que 
obligatòriament s’han d’aplicar per a la gestió del servei, com poden ser processos 
administratius, de pagament del servei, marc sancionador... Per tant, cal poder comptar 
amb un reglament que indiqui les formes de procedir en diferents àmbits i que es 
puguin aplicar per igual en tots els casos.  

Una altra necessitat que hi ha, com s’ha comentat en el primer punt, és poder corregir i 
tractar conductes incíviques i irrespectuoses per preservar la Piscina Municipal com un 
lloc adequat per a la pràctica de l’esport.  

c) Objectius de la norma  

El reglament que es pretén aconseguir té per objecte la regulació i el control de la 
utilització, gestió i conservació de les instal·lacions de la Piscina Municipal de Roses. 
La Piscina és un equipament municipal obert a tothom que permet un ús d’acord amb 
el contingut del reglament, que ha de tractar els apartats següents:  

1) Possibilitats i modalitats d’accés.  
2) Normes de caràcter general, per al conjunt de la instal·lació.  
3) Normes de caràcter específic, per a cada espai de la instal·lació.  
4) Règim econòmic.  
5) Espais publicitaris.  
6) Drets i deures de les persones usuàries.  
7) Règim sancionador.  

d) Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries  

A qualsevol instal·lació com la Piscina Municipal se li exigeix que tingui unes normes 
d’ús aprovades i exposades al públic, tal i com determina el Decret 95/2000. En aquest 
sentit és una obligatorietat tenir un marc normatiu aprovat.  

Pel que fa al règim sancionador, l’experiència ens diu que és del tot necessari. En la 
majoria de situacions de mals usos i/o incompliments reiterats de les normes, s’ha 
emprat la via del diàleg per conscienciar i trobar una sortida a la problemàtica. Aquesta 
via sempre hi continuarà essent, però cal comptar amb un marc normatiu més ampli 
per quan aquest camí no tingui més recorregut. Ben segur seran pocs els casos pels 
quals s’haurà de recórrer a la via de la sanció, però cal que sigui contemplada en 
benefici dels treballadors de la Piscina, de la gran majoria de persones usuàries i per la 
conservació de la pròpia instal·lació. 

La majoria de centres esportius amb usos massius compten amb reglaments que 
tracten els apartats exposats.  
 



 

 

  

 

   

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions 
sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, fins el dia ..................de 2017, a través del 
formulari indicat. 


