REGLAMENT D’ÚS DELS ESPAIS I SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS
CAPÍTOL I: OBJECTIU
L’objecte d’aquest reglament és regular els usos del conjunt de les instal·lacions esportives municipals,
així com establir els criteris d’utilització de les mateixes.
CAPÍTOL II: DE LES INSTAL·LACIONS I DE LES NORMES GENERALS D´ACCÉS I ÚS
1.- Són instal·lacions esportives municipals tots els edificis, camps, recintes i dependències destinades a
la pràctica d’activitats físiques i esportives.
2.- Les instal·lacions esportives municipals tenen la consideració de béns de domini públic afectat al
servei públic.
3.- En el cas de cessió d’ús a una entitat d’alguna instal·lació o espai, els tècnics municipals
corresponents, amb la col·laboració del personal de l’Organisme Autònom de Gestió d’ Instal·lacions
Esportives Municipals (O.A.G.I.E.M.), vetllaran per què es faci una bona utilització de les instal·lacions i
es compleixin les condicions establertes en aquest reglament.
4.- Correspondrà a l’O. A. G. I. E. M. la determinació en cada cas dels horaris d’obertura i tancament de
les instal·lacions.
5.- Els usuaris han de respectar els drets i béns de la resta dels usuaris.
6.- Els usuaris tenen el deure d’estar al corrent del pagament de les seves quotes, així com de seguir les
normes d’aquest Reglament i les indicacions del personal responsable de les instal·lacions. Tanmateix,
tenen el dret d’exigir el seu compliment i de presentar reclamacions o aclariments a la direcció de l’O. A.
G. I. E. M.
7.- L’ O. A. G. I. E. M. es reserva el dret d’admissió.
8.- Els usuaris només poden accedir a les zones que els hi siguin destinades i han d’utilitzar els
accessos específics pel seu ús. Tanmateix hauran de portar la roba i el calçat apropiats per a la seva
pràctica esportiva.
9.- No es permet fumar ni menjar als espais esportius i/o complementaris, llevat dels llocs degudament
autoritzats. Tanmateix queda prohibida l’entrada als vestidors d’objectes de vidre.
10.- L’ O. A. G. I. E. M. no es fa responsable dels objectes dipositats en els vestidors, guixetes i armaris
col·lectius pels usuaris.
11.- Tot usuari té dret a exigir l’ aplicació de les normes adreçant-se als responsables de les
instal·lacions. Si ho considera necessari pot omplenar el full de reclamacions que a tal efecte tindrà a la
seva disposició.
12.- No es permet l’entrada d’animals.
13.- La direcció de l’O. A. G. I. E. M, es reserva el dret de poder prendre les mesures oportunes amb
aquells casos en què qualsevol abonat o usuari no acompleixin les normatives aquí explicitades.

CAPÍTOL III: DE L‘ÚS DELS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS PER A LES ENTITATS
1.- L’O.A.G.I.E.M, podrà aprovar taxes d’utilització com a condició essencial per a l’accés i/o ús a les
instal·lacions.
2.- A les instal·lacions s’hi podran practicar aquelles activitats a què estiguin específicament destinades, i
d’altres que siguin tècnicament possibles i prèvia l’autorització de l’O.A.G.I.E.M.
3.- La cessió d’ús dels espais i instal·lacions a una entitat es concedirà mitjançant autorització
discrecional de l’O. A. G. I. E. M., atorgada coordinadament amb els serveis corresponents de l’
Ajuntament o Patronat Municipal.
4.- Les autoritzacions s’atorgaran per a una utilització concreta i finalitzaran quan es compleixi el termini
establert, sense necessitat prèvia de requeriment. En el cas de les entitats esportives que celebrin
competicions, s’entendrà per ús concret la temporada oficial de competició de cada esport.
5.- Les competicions esportives que es celebrin a les instal·lacions municipals podran tenir caire gratuït o
si és el cas, els clubs o entitats podran exigir el pagament d’una entrada, amb l’autorització prèvia de l’O.
A.G. I. E. M.
6.- L’O.A.G.I.E.M, podrà deixar sense efecte l’autorització abans del termini establert per algun dels
motius següents:
a) A causa de l’interès públic. l’O. A. G. I. E. M. es reserva el dret d’utilitzar els dies i de la forma
que cregui convenient totes o part de les instal·lacions objecte de l’autorització, cosa que
comunicarà mitjançant avís amb vuit dies d’anticipació.
b) Per incompliment de les obligacions previstes en el present reglament.
c) Per la no assistència de forma continuada durant l’horari de cessió.
7.- Les entitats usuàries tenen els següents drets:
a) Sol·licitar la utilització dels espais per a activitats.
b) Ser informades prèviament de qualsevol canvi en el funcionament, així com en els possibles
canvis d’aquest reglament.
8.- Les entitats usuàries tenen les següents obligacions:
a) Els que se’n derivin d’aquest reglament.
b) Comunicar a l’O. A. G. I. E. M. qualsevol eventualitat que pugui dificultar el bon funcionament
de les instal·lacions i els seus serveis.
c) Vetllar pel manteniment, bon estat, dignitat i presència dels espais, materials i béns que l’O.
A. G. I. E. M. posa a la seva disposició, així com del compliment de les normes generals de
neteja i higiènico-sanitàries. L’entitat respondrà del deteriorament fent-se càrrec de les
despeses de la reparació, llevat que sigui l’efecte de l’ús normal.
d) El compliment estricte dels horaris d’utilització en que s’hagin cedit. La manca del
compliment dels mateixos per part dels usuaris mai no podrà perjudicar el bon funcionament
de les instal·lacions.

9.- L’O.A.G.I.E.M, no es responsabilitza de les activitats que les entitats desenvolupin, tant dins com fora
de les instal·lacions.
10.- L’incompliment d’aquest reglament per acció o omissió permetrà a l’O. A. G. I. E. M, prendre les
mesures adients per assegurar el bon funcionament del servei, incloent la finalització de la llicència d'ús.
11.- En el cas d’entitats esportives que desenvolupin una activitat de competició hauran de lliurar a l’O. A.
G. I. E. M. el calendari oficial de competició, tan aviat com el faci públic la federació corresponent.
12.- S’acordaran amb el tècnic esportiu municipal corresponent, els horaris d’utilització per a
entrenaments en les instal·lacions esportives.
13.- Si hi ha alguna coincidència en la celebració de les competicions oficials de lliga, les entitats
interessades conjuntament amb l’O. A. G. I. E. M., definiran els canvis d’horaris o dates i les entitats
afectades seran les responsables d’efectuar els tràmits dels canvis pertinents davant la federació
corresponent.
14.- Durant l’ús de les instal·lacions, una persona de l’ entitat es responsabilitzarà del bon us de les
mateixes, per part dels components dels seus equips, notificant les possibles incidències que detectin o
es produeixin als responsables de les instal·lacions.
15.- Durant les competicions, el delegat de l’equip local es responsabilitzarà de les relacions amb l’equip
visitant i de les incidències que puguin succeir durant el partit .
16.- Els entrenadors o delegats dels equips es responsabilitzaran del material esportiu que utilitzin i de
l’ordre dels magatzems o espai cedits a l’entitat.
17.- Per a totes aquelles utilitzacions puntuals que no quedin reflectides en els calendaris de competició
o els plans d'entrenament (per exemple: un partit amistós que es vulgui celebrar en horari d'entrenament)
s’haurà de tramitar la sol·licitud corresponen amb antelació suficient pel responsable del club.
18.- El personal responsable de les instal·lacions esportives podrà decidir el tancament d’algun espai o
de tota la instal·lació quan per raons meteorològiques, d’ordre interior o de seguretat, consideri que es
pugui veure afectada la integritat de les persones o produir-se danys a les instal·lacions.

CAPITOL IV: DE L’ÚS DELS DIFERENTS ESPAIS ESPORTIUS PER ELS ABONATS I CURSETISTES
PISCINES
1.- L’aforament de la piscina permet l’entrada d’un màxim de persones. Quan l’aforament sigui complet
únicament es permetrà l’accés a mesura que es redueixi l’assistència, i en tots els casos els abonats
tindran preferència d’entrada a la instal·lació.
2.- Els menors de 10 anys no poden accedir a la instal·lació sense anar acompanyats d’una persona
major d’edat.
3.- Es prohibeix llençar tot tipus d’ objectes al recinte de la piscina.
4.- No es permet l’ entrada de tot tipus de vehicles a les platges.

5.- No es permet l’accés i l’ entrada en la zona de gespa i zona de piscina amb roba de carrer i calçat de
carrer.
6.- No es permet la pràctica de jocs ni l’ús d’objectes que, encara que siguin específicament de bany,
produeixin molèsties o riscos a la resta d’usuaris, ni cap joc d’ activitat perillosa, com pot ser córrer,
saltar, empènyer, enfonsar ningú, llençar-se de cap o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
7.- No es pot accedir al recinte amb cap tipus de recipient de vidre, per raons de seguretat.
8.- No es pot utilitzar aparells musicals llevat que l’ús sigui amb auriculars.
9.- Si es troba a la piscina d’ estiu en cas de tempesta cal abandonar l’ aigua.
Normes d’higiene
10.- No es permet fumar ni menjar en la zona de gespa o zones de bany. Cal fer-ho a les zones
autoritzades.
11.- És imprescindible l’ús del casquet de bany en la piscina coberta.
12.- És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina o a la zona de platja.
13.- Cap usuari no es pot banyar si té ferides obertes o si té afeccions a la pell.

SAUNA I BANY DE VAPOR
14.- La capacitat es de 6 persones
15.- No es permet l’ús a menors de 18 Anys.
16.- No es recomanable per a persones amb hipertensió arterial greu, hipotensió arterial, malalties
cardiovasculars o cardíaques, varius, embaràs. Després de menjar i de prendre begudes alcohòliques.
17.- És recomanable per a persones amb reumatismes crònics, constipats lleus, asmàtics i bronquitis,
fumadors, trastorns nerviosos.
Normes de higiene
18.- Es necessari dutxar-se amb aigua calenta i sabó i eixugar-se bé abans d’ entrar.
19.- Cal portar vestit de bany i asseure’s sobre la tovallola.
20.- No es permès afaitar-se, ni depilar-se.

HIDROMASSATGE
21.- El temps màxim d’ utilització serà de 10 minuts.
Normes higiene
22.- Dutxeu-vos abans de fer-ne ús.
23.- Cal portar vestit de bany.
24.- És obligatori l’ús de casquet de bany.

SALA POLIVALENT
25.- No està permès entrar amb el tors despullat, amb roba de bany, vestit de carrer o amb calçat
inadequat. Per accedir a la Sala polivalent s’ha d’anar amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola
neta.
26.- No està permès l’ús lliure d’aquest espai.
27.- Cal tenir cura del material esportiu i deixar-lo al lloc adient.
28.- Cal ser puntual a les sessions de l'activitat pel bon desenvolupament de les classes.
SALA MUSCULACIÓ
29.- No es permet la utilització de la sala a menors de 16 anys. Els joves de 16 a 18 anys han de
consultar prèviament amb el monitor.
30.- Feu-ne un bon ús dels aparells i les peses. S’ha de recollir el material i descarregar les barres de
pesos just després de la seva utilització. No es pot moure el material d’una zona a una altre de la sala.
31.- No es podran entrar bosses d’esport, ni aliments, ni cap altre material que el personal de la instal·lació
estimi convenient.
32.- No està permès entrar amb el tors despullat, vestit de carrer o amb calçat inadequat. Per accedir a la
Sala de Musculació s’ha d’anar vestit amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.
33.- Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre usuari està
esperant.
Normes higiene
34.- És necessari col·locar una tovallola entre el cos i l’aparell o la màrfega.
35.- S’ha d’eixugar la suor que hi hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars. Podeu
utilitzar el paper higiènic que hi ha a la Sala.

VESTIDORS I GUIXETES
36.- És necessari utilitzar les guixetes. No deixeu res fora i tanqueu sempre la porta en clau.
37.- Cal guardar la bossa, la roba i les sabates protegides amb una bossa de plàstic, dins la guixeta.
38.- Les guixetes són de moneda; cal deixar-les lliures una vegada finalitzada l’ activitat. Tracteu-les amb
molta cura, en cas de pèrdua de la clau o problemes de pany, cal avisar al personal de la instal·lació.
39.- Les claus de les taquilles son d’ ús màxim diari i no es podran treure fora de la instal·lació

CAPÍTOL V: PAGAMENTS I EXEMPCIÓ DE LES TAXES D’UTILITZACIÓ
1.- Les taxes d'utilització seran els que periòdicament aprovi el Ple de l’Ajuntament, els quals quedaran
recollits en l'Ordenança reguladora corresponent.
2.- La cessió d'ús de les instal·lacions quedarà exempta del pagament de la taxa corresponent en els
supòsits contemplats a l'Ordenança reguladora i a la normativa municipal vigent.

