
                                                              

 

   

Àrea de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda 
 

 
Normativa d’ús 

El servei de suport al bany està adreçat a aquelles persones amb mobilitat reduïda 
que necessiten suport per poder accedir a l’aigua. 

El personal de suport, format per tècnics/ques de Proactiva, ajudaran a entrar i sortir 
de l’aigua i acompanyaran, si s’escau, en el moment del bany. 

Per raons de seguretat de les persones usuàries del servei i del personal de suport, 
únicament es realitzaran banys: 

 quan les condicions  de la mar ho aconsellin: bandera verda 
 

 quan les condicions de la passera i el pendent de la sorra a l’entrada de l’aigua 
permetin l’ús de la cadira amfíbia 

 

 quan la persona usuària porti posada l’armilla salvavides o dispositiu de flotació 
personal 

El tècnic responsable de l’àrea de suport podrà decidir, davant un alteració sobtada 
de les condicions de bany, la suspensió temporal del servei. 

 
 

Armilla salvavides o dispositius de flotació personal 

Si la persona renuncia a posar-se l’armilla salvavides o dispositiu de flotació 
personal, haurà de fer renúncia explícita per escrit. En aquest cas, la persona haurà 
de romandre a la cadira amfíbia durant el temps de bany, llevat que sàpiga nadar o 
compti amb el suport dels seus acompanyants per fer el bany. 

En el cas que la persona usuària del servei faci ús d’una armilla salvavides o 
dispositiu de flotació personal propi, haurà de signar conforme assumeix la 
responsabilitat davant les possibles conseqüències derivades del seu ús. 

 
Condicions del bany 

Una vegada dintre de l’aigua: 

a) Si l’usuari/a té autonomia pel bany podrà deixar la cadira amfíbia; quan 
finalitzi el bany demanarà suport per sortir de l’aigua. 
 

b) Si l’usuari/a no té autonomia de bany: 
 



                                                              

 

   

- podrà deixar la cadira amfíbia en el cas de portar armilla salvavides o 
dispositiu de flotació personal i tindrà l’acompanyament del personal de 
suport 
 

- si la persona renuncia explícitament a l’ús de l’armilla o dispositiu de 
flotació personal, haurà de romandre a la cadira amfíbia. 

 

Funcions del personal de suport  

 Ajudar a fer la transferència de la cadira de rodes a la cadira amfíbia; si s’escau, 
es farà amb el suport de la grua elevador. 

 

 Donar suport per apropar-se o entrar i sortir de l’aigua, i acompanyar en el bany, 
si cal, durant uns 10 minuts per persona i bany. 

 

 Ajudar a fer la transferència de la cadira amfíbia a la dutxa i/o a la cadira 
personal, amb l’ajut de la grua elevador sempre que es consideri necessari. 

Altres necessitats que pot presentar la persona, com ara canvi roba, neteja personal, 
posar crema, vetllar per les seves pertinences, etc., no són funcions del personal de 
suport. 

La persona usuària del servei haurà de responsabilitzar-se d’aquestes necessitats 
amb el suport dels seus acompanyants (amics, familiars o professionals del servei 
que l’acompanyi). Tampoc es contemplen com a funció del personal de suport: anar 
a comprar begudes o menjar,  acompanyar en l’entrada o sortida de la platja, 
canviar bolquers, buidar sondes, etc. 

A l’àrea de suport de la Nova Icària, si la càrrega de feina ho permet, i a petició de 
l’usuari/a, es donarà suport per pujar la rampa que comunica el passeig amb la 
platja. 

A l’àrea de suport de la Barceloneta, si la persona vol posar sota resguard les seves 
pertinences, serà informada de la possibilitat de fer-ho a les taquilles de l’Espai de 
mar. 

La persona usuària del servei o els seus tutors legals, hauran de declarar per escrit 
el coneixement i acceptació de la present normativa, signant el document que els 
tècnics responsables del servei li donaran el primer dia de bany. Aquesta signatura 
serà vàlida per a tota la temporada de banys. 

 

 

    Barcelona, a ______ de ______________ de 2016.  
 

 



                                                              

 

   

 

 

 

Jo, __________________________________________________________, amb 

DNI  _________________,  declaro que he llegit la present normativa i accepto els 

termes i condicions que estableix per a fer ús del servei de suport al bany per a 

persones amb mobilitat reduïda 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

Jo, ___________________________________________________________, amb 

DNI ___________________,  com a representant legal del sr/sra 

_________________________________________________________, amb DNI 

________________ , declaro que he llegit la present normativa i accepto els termes i 

condicions que estableix per a fer ús del servei de suport al bany per a persones 

amb mobilitat reduïda 

     

Signatura 

 

 

 


