El Grup Ibèric d'aigues de bany
naturalitzades és una associació
de professionals del disseny i
construcció de piscines
naturalitzades. El Grup està obert
a professionals del sector,
promotors de projectes, així com a
propietaris i interessats en les
piscines naturalitzades.

Que és una piscina
naturalitzada?
A Espanya i Portugal i en conformitat
amb les definicions d'altres països
europeus s'entenen com a piscines
naturalitzades o estanys de bany
aquelles peces o làmines d'aigua amb
finalitats lúdiques, impermeabilitzades
i dotades d'una part destinada al bany i
d'una altre destinada a la depuració de
l'aigua a traves de processos biològics i
mecànics.
L'objectiu principal d'una piscina
naturalitzada és oferir aigua de qualitat
de bany d'acord amb els paràmetres
internacionalment acceptats.
S'exclouen tots aquells processos que
empren productes químics, llum
ultraviolada, ultrasons i similars.
La renovació total de l'aigua només està
permesa en ocasions excepcionals.

L'objectiu del Grup és la
divulgació de l'idea de les
piscines naturalitzades a Espanya
i Portugal.
Les actuacions del GIABN són:
Intercanviar
informacions sobre temes
professionals i en especial
per a la divulgació de bones
pràctiques de disseny i
construcció de piscines
naturalitzades.
Recopilar coneixement
tècnico-científic per a l'ajut
de tots els associats.
Mantenir relacions amb
investigadors i universitats.
La formació específica
per als seus membres a
través de publicacions,
congressos i altres formes
adequades.
Fomentar un segell de
qualitat per a la Península
Ibérica.
Promoure equipaments i
balnearis d'aigua
naturalitzada davant
organismes nacionals i
internacionals i en especial
organismes legisladors i
reguladors.
Promoure la collaboració
internacional amb altres
associacions similars.

d'aigues de bany naturalitzades

Qui som?

El Grup Ibèric

Nom i cognoms:
Empresa/Activitat:
Adreça sencera per a la comunicació amb el Grup:
Telèfon/fax:
Email:
Data i signatura:
Numero de compte per a la domiciliació, i autorització bancària.

Informació addicional:
(Preguem ompliu els espais)
La meva professió és...

He construït piscines
naturalitzades...

He conegut el Grup gràcies a ...

La meva relació amb les piscines
d'aigua naturalitzada es...

La formació sobre piscines
naturalitzades per a mi es...

Altres suggeriments
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Fitxa d'inscripció de soci.

El Grup Ibèric

