NORMES D’ACCÉS I ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL
1. L’aforament és de 383 persones, tenint en compte el Manual Tècnic realitzat
pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya que es calcula a
raó d’1 persona per cada 2,5m2 de làmina d’aigua.
2. La gratuïtat del servei només serà vàlida durant els episodis d’onada de
calor. Els usuaris i usuàries rebran un tiquet a l’entrada de la piscina que hauran de retornar quan decideixin abandonar l’equipament. El 15% dels tiquets
disponibles es destinaran a les persones que hagin adquirit qualsevol dels abonaments de temporada. Els dies d’onada de calor en què l’accés a la piscina
serà gratuït, no es realitzarà la venda d’abonaments de temporada.
3. Els infants menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona
adulta que es farà responsable de l’entrada i sortida dels menors a les instal·lacions.
Les persones adultes només podran fer-se càrrec de 5 infants com a màxim.
4. Les persones que accedeixin a les instal·lacions municipals de bany hauran de
mostrar un comportament adequat, adient i respectuós envers la resta d’usuaris
i usuàries i el personal encarregat de la gestió i el manteniment del servei.
5. Les actituds incíviques, sexistes, xenòfobes i qualsevol altra falta de respecte o comportament que vulneri la integritat de les persones, així com el mal
ús o el deteriorament de l’espai públic comportarà l’expulsió immediata de les
instal·lacions i la restricció de l’accés a la piscina durant tota la temporada d’estiu.
6. No es permet el consum de begudes alcohòliques ni l’accés d’envasos
de vidre a les instal·lacions de bany.
7. Els usuaris i usuàries podran consumir productes d’alimentació i refrigeri en
la superfície enjardinada i les instal·lacions del servei de bar, però no es podrà
menjar ni beure al perímetre de la piscina.
En base als articles 16, 17 i 18 de l’ordenança de convivència i via pública de Berga amb número 279
i aprovada el 20 de novembre de 2008, resta totalment prohibit en vies, espais o instal·lacions públiques:
- Realitzar actes que comportin menyspreu cap a les altres persones.
- No respectar o malmetre les vies, espais i/o instal·lacions públiques.
- Alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i tumults.
- Escopir o realitzar necessitats biològiques.
- Llençar qualsevol tipus de deixalla, excepte en llocs habilitats.
Aquesta ordenança preveu sancions econòmiques de fins a 3.000€ per infracció de la normativa.

