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EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
 
Entre les matèries que constitueixen les competències dels Municipis, es troben les 
activitats i/o instal·lacions esportives i l’ocupació del lleure, les instal·lacions esportives 
d’ús públic, constitueixen serveis mínims obligatoris en el municipis amb població 
superior a 20.000 habitants. 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure de l’Ajuntament de Montcada i Reixac (en 
endavant IME), organisme autònom local, que té com a finalitat la promoció esportiva, 
la conservació, reparació i administració de les instal·lacions esportives de propietat 
municipal, facilitant als veïns de la ciutat la utilització preferent de les instal·lacions 
municipals. 
 
TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 1.  Objecte del Reglament. 
 
1. El present reglament té per objecte la regulació del règim d’utilització i gestió de 

les diferents instal·lacions esportives municipals, garantint per una banda els 
drets dels usuaris i per l’altre establir les necessàries obligacions i deures 
d’aquests. 

2. Els drets i obligacions dels usuaris previst per aquest Reglament es referiran a 
l’IME, atès que les instal·lacions esportives es troben adscrites a efectes de la 
seva gestió a aquest organisme.  

 
Article 2. Concepte d’instal·lacions esportives mun icipals i règim jurídic. 
 
1. Entenent per instal·lació esportiva, a efectes d’aquest reglament, tota instal·lació, 

camp, dependència o espai de qualsevol característica, a l’aire lliure o tancada, 
dedicada a la practica esportiva i l’activitat física en tota la seva gama de 
modalitats.  

2. De conformitat amb l’establert a la normativa sobre béns de les entitats locals, 
les instal·lacions esportives municipals, tindran la qualificació de béns de domini 
públic, a efectes d’ús públic i/o a la prestació del servei públic de l’esport. 

3. Tenen la mateixa qualificació, els béns mobles afectats de forma permanent a 
qualsevol instal·lació esportiva municipal, tant aquells destinats específicament a 
la pràctica esportiva com a aquells altres destinats al manteniment de les 
instal·lacions i equipaments. 

 
Article 3.  Tipus d’instal·lacions esportives. 
 
1. Les instal·lacions esportives de titularitat municipal a efectes del present 

Reglament es classifiquem en:  
a. Instal·lacions esportives de titularitat municipal situades a espais 

estrictament esportius, que seran gestionades i administrades per l’IME, 
sense perjudici d’aquelles altres que poden incorporar-se en el futur. El 
seu ús està subjecte a prèvia autorització atorgada per l’IME i al 
pagament del preu públic establert a l’ordenança fiscal corresponent. 
Les modalitats d’ús d’aquestes instal·lacions i el règim jurídic es regiran 
per l’establert als títols II i IV del present Reglament. 
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b. Instal·lacions esportives exteriors integrades a Centres Públics 
d’Educació Infantil i Primària, concretament les instal·lacions semi-
cobertes i descobertes de les Escoles Reixac, El Viver i Elvira Cuyàs. 
La utilització d’aquests espais esportius es regiran per lo previst a 
aquest Reglament amb caràcter supletori respecte a les normes 
dictades per l’administració educativa. 

 
TITOL II. NORMES GENERALS D’ÚS DE LES INSTAL·LACION S ESPORTIVES 

MUNICIPALS. 
 
Article 4.  Usuaris. 
 
1. A efectes del present Reglament, s’entén per usuari de les Instal·lacions 

Esportives Municipals tota persona física i/o jurídica degudament acreditada, que 
directa o indirectament a traves dels seus socis o membres, fa ús de les 
instal·lacions esportives municipals, en activitats de lleure, en activitats 
federades i participants a programes esportius promoguts i/o gestionats per 
l’IME. 

2. Els acompanyants dels usuaris, així com els espectadors, quan sigui permès 
l’accés a la instal·lació, i mentre estiguin a la mateixa, deuran respectar les 
normes del present Reglament, i en el seu cas, les normes de règim interior 
aplicables a cada instal·lació. 

 
Article 5. Drets dels usuaris. 
 
1. Els usuaris de les Instal·lacions Esportives Municipal, amb caràcter general 

tindran els següents drets, sense perjudici d’aquells altres derivats del tipus d’ús 
o instal·lació previst al present Reglament: 

a. Utilitzar les instal·lacions esportives, espais complementaris com 
lavabos, vestidors, dutxes etc., mobiliari, en el seu cas, material 
esportiu, que haurà de trobar-se en adequades condicions d’ús, en els 
termes establerts a aquest reglament i demés normes municipals 
aplicables. 

b. Ser tractats amb educació i respecte pel personal que presta serveis a 
les instal·lacions esportives, i que podrà sol·licitar en qualsevol moment 
la seva identificació i/o autorització d’ús. 

c. Ser informat de les condicions d’ús de les instal·lacions esportives 
municipals, així com dels programes esportius oferts a les mateixes. 

d. Presentar per escrit les queixes, reclamacions i/o suggeriments que 
estimi convenient. A tal efecte l’IME posarà a disposició dels usuaris 
bústies de suggeriment a les distintes dependències. 

e. Qualsevol dret reconegut a la legislació vigent i al present Reglament. 
  
Article 6.  Obligacions dels usuaris. 
 
1. En general les obligacions dels usuaris seran: 

a. Fer ús de les instal·lacions i espais esportius d’acord amb les normes 
generals establertes a aquest Reglament, les especifiques de cada 
activitat i  les d’ús de l'espai esportiu i, si escau, les instruccions 
donades pel personal de la instal·lació, responsabilitzant-se de 
qualsevol desperfecte que causin a les mateixes. 

b. Tenir el degut respecte als altres usuaris i al personal de les 
instal·lacions esportives.  
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c. Abonar les tarifes o preus públics establerts per a la utilització de les 
instal·lacions esportives i/o pels serveis corresponents, en els termes 
establerts al present Reglament i Ordenances fiscals. 

d. Presentar en el seu cas, el rebut o document acreditatiu del pagament i 
el document identificatiu corresponent per acreditar la condició d’usuari, 
no podent cedir-lo ni transferir-lo a tercers, i presentant la mencionada 
documentació quan sigui requerit a tal efecte pel personal de l’IME o de 
la instal·lació. 

e. Accedir a la instal·lació per a la realització de les activitats amb la 
indumentària esportiva adequada, observant-se especialment la 
necessitat de calçat idoni per a cadascun dels distints paviments 
esportius. 

f. Qualsevol altre obligació establerta a la legislació vigent i al present 
Reglament. 

2. Quant els usuaris realitzen actuacions que contravinguin les normes generals de 
convivència o del present Reglament, o no acaten les indicacions dels 
responsables de les instal·lacions podran ser immediatament expulsats per 
aquest de la instal·lació, sense perjudici de les sancions que podrien imposar-se. 

 
Article 7.  Prohibicions generals. 
 
1. Per a l’adequada ordenació de la convivència i l'ús d’infraestructures, 

equipaments i instal·lacions esportives, i sense perjudici de les normes 
particulars establertes per a cada espai esportiu, amb caràcter general no està 
permès: 

a. Fumar a les instal·lacions esportives i elements annexos, excepte a les 
zones que la normativa estatal o autonòmica autoritzi. 

b. Introduir utensilis o envasos de vidre a les instal·lacions, recintes 
esportius i els seus annexos. 

c. L’accés d’animals a les instal·lacions esportives municipals, a excepció 
dels que fan de guia per a invidents. 

d. L’entrada de patins, monopatins, bicicletes o qualsevol altre vehicle, 
excepte en els llocs autoritzats o destinats a tal finalitat. 

e. Jugar i/o efectuar escalfaments amb balons, pilotes i altres objectes, en 
vestidors, passadissos d’accés a les pistes, grades, zones enjardinades 
i tots aquells espais que no es consideren esportius. 

f. Consum d’aliments que provoquen deixalles, tals com, pipes, pistatxos, 
cacauets, xiclets, etc. 

2. Així mateix queda prohibida la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals per impartir classes o qualsevol altre activitat, amb la finalitat d’obtenir 
un benefici particular i/o altres activitats col·lectives organitzades, sense la prèvia 
autorització de l’IME. 

 
Article 8.  Responsabilitat dels usuaris. 
 
1. Els usuaris seran els responsables dels danys que causin als espais esportius, i 

demés béns, elements i material del que disposin les instal·lacions esportives, 
incloses les plantes, arbres, gespa i elements annexos, tenint que satisfer les 
despeses derivades de la seva reparació, reposició, sense perjudici de la sanció 
que es pugui derivar per la infracció comesa. 

2. L’usuari de les instal·lacions esportives serà responsable dels accidents o 
desperfectes derivats de l’incompliment de les presents normes, un 
comportament negligent o mal ús de les instal·lacions, equipaments i serveis. 



 5 

Així mateix serà responsable de la cura dels seus objectes personals no 
responsabilitzant-se l’IME de la pèrdua o subtracció de roba i demés objectes 
pertanyents als usuaris, que es produeixin a les instal·lacions esportives 
municipals.  

3. És recomanable una revisió mèdica prèvia en el cas que es vulgui iniciar la 
pràctica d’una activitat esportiva. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la 
persona usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja 
sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un 
sobreesforç durant la pràctica esportiva. 

4. Dels danys ocasionats a les instal·lacions esportives i/o en zones i/o elements 
annexos per part d’escolars, membres de clubs, o qualsevol altra persona 
pertanyent a associacions o entitats a que es refereix el següent títol, serà 
responsable el centre docent, Club, associació o entitat a la que s’hagi concedit 
l’autorització d’ús de les instal·lacions. Així mateix aquestes entitats seran 
responsables dels danys personals que puguin produir-se durant el 
desenvolupament de les activitats esportives, tenint l’obligació de disposar de la 
assegurança esportiva de tots els seus membres i de la corresponent pòlissa 
responsabilitat civil. 

5. Dels danys ocasionats pels usuaris menors d’edat seran responsables els seus 
pares, tutors o persones que els tinguin sota la seva custòdia. D’igual forma 
s’establirà la responsabilitat respecte de les persones que siguin   
discapacitades. 

 
TITOL III. REGIM D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LES INSTAL· LACIONS 

ESPORTIVES MUNICIPALS.  
 
Article 9.  Normes generals. 
 
1. L’ús de les instal·lacions esportives municipals, exigirà prèvia autorització de 

l’IME, en els termes assenyalats als articles següents, excepte que es tracti 
d’activitats organitzades per l’IME.  A l’autorització s’establiran les condicions  
especifiques d’ús de la instal·lació d’acord amb la normativa especifica de 
l’activitat a desenvolupar i es concediran, si s'escau, amb caràcter discrecional 
atenent a la disponibilitat de la instal·lació que es tracti. 

2. L’ús de les instal·lacions tindran com a finalitat principal la pràctica esportiva, 
dins del marc de programes de promoció esportiva, iniciació, ensenyament, 
entrenaments, competicions i exhibicions de les modalitats esportives per a les 
que foren dissenyades, i/o que estiguin incloses a la programació d’activitats de 
l’IME. 

3. Excepcionalment, les instal·lacions esportives podran acollir actes esportius 
diferents als establerts a l’apartat anterior, així com activitats no esportives que 
tinguin una finalitat cultural o social, i que estiguin organitzades per l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac o l’IME, substituint l’autorització prevista al present 
Reglament per l’aprovació pel òrgan municipal corresponent i, en el seu cas, 
d’altra administració competent. 

4. Les autoritzacions s’atorgaran de conformitat amb els criteris establerts per l’IME 
i s’extingiran al complir-se el termini establert, quedant sense efecte per 
incompliment de les obligacions generals establertes en aquest Reglament o per 
les particulars establertes a l’autorització. 

5. L’IME podrà, de manera puntual i previ avís a l’entitat, variar o ocupar algun 
horari específic per causes o necessitats dels serveis municipals, sense que 
l’entitat s’hi pugui oposar ni demanar compensació de cap mena. 
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6. Així mateix les autoritzacions podran ser revocades en qualsevol moment per 
raons de seguretat, climatològiques, de reparació imprevista d’instal·lacions o 
altres circumstàncies que puguin ocasionar danys personals o materials o en 
general per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnitzacions, i sense 
perjudici de lo disposat a l’Ordenança Fiscal corresponent. 

7. Les autoritzacions d’ús de les instal·lacions tenen caràcter personal,  i per tant el 
seu titular no podrà cedir-la o transmetre-la a un tercer. 

8. La direcció de les instal·lacions podrà suspendre provisionalment el dret 
d’entrada, en cas d’incompliment alguna de les clàusules del present Reglament. 

 
Article 10. Taxes. 
 
La utilització de les instal·lacions esportives exigeix el previ abonament  a l’IME de la 
taxa o preu públic, establert a la corresponent Ordenança Fiscal, sense perjudici de les 
exempcions i/o bonificacions que siguin d’aplicació. 
 
Article 11. Sol·licitud d’ús d’instal·lacions.  
 
1. L’IME facilitarà  models normalitzats de sol·licitud d’ús de les instal·lacions, amb 

l’antelació establerta per a cada cas i als quals s’indicarà la documentació 
necessària que haurà d’acompanyar a la sol·licitud.  

2. El sol·licitant haurà de fer constar l’activitat per a la que demana l’ús de la 
instal·lació, l’horari màxim previst d’utilització, i en el cas d’associacions, centres 
docents i altres persones jurídiques, el número estimat de persones que 
accediran a les instal·lacions. 

3. Junt amb la sol·licitud d’ús de la instal·lació podrà sol·licitar-se la utilització de 
material esportiu de l’IME, i altres infraestructures disponibles a l’Ajuntament o a 
l’IME, indicant,  si escau, la identitat de la persona responsable de vetllar pel bon 
ús dels materials i espais esportius cedits, de la recollida i devolució dels 
materials als magatzems municipals una vegada finalitzada l’activitat. 

 
Article 12. Ús d’instal·lacions esportives, usuaris  inscrits en activitats 

organitzades per l’IME. 
 
1. L’IME organitzarà anualment diverses activitats esportives a les instal·lacions, 

tant en temporada d’hivern com d’estiu. A aquests efectes s’entén com a 
temporada d’hivern el període comprès entre la segona quinzena de setembre i 
la primera quinzena de juny, la temporada d’estiu comprèn els mesos de juny, 
juliol i agost, amb exclusions dels dies festius oficials.  

2. Per a la realització dels diferents cursos i tallers, escoles esportives, i activitats 
d’estiu, serà requisit  indispensable la inscripció d’un percentatge d’alumnes igual 
o superior al 50% de les places ofertes, en cas contrari l’IME podrà acordar 
lliurement la suspensió del curs o activitat de que es tracti, sense una altra 
obligació que la devolució de l’import abonat a les persones inscrites.  

3. Els alumnes que siguin admesos a les diverses activitats oferides per l’IME, a 
més dels drets previstos amb caràcter general al present Reglament, tindran 
drets a assistir a les corresponents classes o activitats sempre que estiguin al 
corrent de pagament de les quotes o tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal 
corresponent.  

4. L’IME es reserva la potestat de modificar l’horari i/o lloc per impartir les classes o 
activitats esportives, avisant als usuaris amb la deguda antelació al tauler 
d’anuncis  corresponent. 
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5. Quan per circumstàncies climatològiques i/o d’altra tipus no imputable a l’IME 
resulti impossible la realització de les classes o activitats previstes, els usuaris no 
en tindran dret a la recuperació. 

6. L’IME pot anul·lar l’autorització d’ús a qualsevol usuari, sense que aquest pugui 
reclamar la devolució de les taxes abonades o compensació, per l’incompliment 
manifest d’aquest Reglament. 

7. Les sol·licituds de canvi d’horari, d’activitat i/o baixes i altes a les diferents 
activitats oferides, hauran d’efectuar-se per escrit, en els termes i condicions 
establerts a cada activitat. A tal efecte l’IME disposarà de models de sol·licitud a 
disposició del usuaris (ANNEX I) 

 
Article 13. Ús d’instal·lacions esportives per a ce ntres docents. 
 
1. Les instal·lacions esportives podran ser utilitzades pels centres docents del 

Municipi previ abonament a l’IME de la taxa o preu públic establert a la 
corresponent Ordenança Fiscal, sense perjudici de les exempcions i/o 
bonificacions que siguin d’aplicació, en els supòsits següents i que hauran de ser 
degudament justificats: 

a. Que la finalitat sigui la realització de l’ensenyança de l’assignatura 
d’Educació Física i/o es correspongui amb el programa curricular de la 
mateixa. 

b. Que l’activitat sigui realitzada durant l’horari lectiu del centre. 
c. Que els alumnes estiguin acompanyats dels professors responsables 

de l’activitat. 
d. Que la sol·licitud hagi estat aprovada pel Consell Escolar del centre. 

2. Els centres docents presentaran la sol·licitud durant el mes de juliol. Les 
autoritzacions es concediran atenent al següent ordre de prioritat: centres 
docents de caràcter públic, centres privats concertats i centres privats no 
concertats. 

 
Article 14. Ús d’instal·lacions esportives per a cl ubs, associacions i entitats 

esportives locals. 
 
1. Els cubs esportius, les associacions esportives i altres entitats inscrites com a tal 

al registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, i en el registre 
d’entitats de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, podran sol·licitar autorització 
d’ús de les instal·lacions esportives, previ abonament  a l’IME de la taxa o preu 
públic, establert a la corresponent Ordenança Fiscal, sense perjudici de les 
exempcions i/o bonificacions que siguin d’aplicació, en el cas que les activitats 
programades per l’entitat s’ajustin a les condicions que estableixen l’Ordenança 
General de Subvencions que regula l’atorgament de qualsevol subvenció per 
part de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i els seus organismes autònoms, i les 
Bases especifiques reguladores de la convocatòria per a l’any en curs.  

2. Les entitats esportives que tinguin conveni en vigor amb l’IME presentaran per 
escrit a les oficines de l’IME la seva sol·licitud d’ús per a la temporada esportiva, 
del 15 de juny al 15 de juliol, acompanyada de la documentació acreditativa 
exigible. Les autoritzacions es concediran atenent al següent ordre de prioritat: 

a. Per raons d’interès social, en relació als usos per residents al Municipi. 
b. L’antiguitat en l’ús de la instal·lació i l’horari assignat, sempre que 

l’entitat mantingui el mateix número d’equips en relació amb l’anterior 
temporada.  

c. Els equips de nova creació per entitats consolidades i que no 
incompleixin acords establerts entre entitats i/o acords municipals.  
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3. Les entitats hauran d’atenir-se al següent:  
a. Els horaris d’entrenament i partits adjudicats, seran revisats al mes de 

setembre i/o d’octubre, abans d’iniciar les lligues, i podran patir 
disminucions i modificacions per part de l’IME en el cas que l’entitat 
disminueixi la quantitat d’equips. 

b. La utilització dels espais complementaris, tals com sales de reunions i 
polivalents, hauran d’estar autoritzats prèviament per l’IME, i amb la 
petició de l’entitat indicant els usos sol·licitats.  

4. Les entitats a les quals es refereix aquest article podran fer ús de les 
instal·lacions en els horaris assignats per competicions oficials, prèvia 
presentació a l’IME dels calendaris oficials de competició, degudament expedits 
per la Federació corresponent, amb la suficient antelació,  i atenent al calendari 
de competició i d’altres activitats previsibles, es concedirà l’autorització pel 
termini que correspongui. 

5. Així mateix les entitats referides podran sol·licitar l’ús de les instal·lacions per a 
altres encontres i/o exhibicions esportives, en horaris que no afectin al normal 
desenvolupament de les activitats esportives dels altres usuaris. En aquest cas 
les sol·licituds es presentaran per escrit amb una antelació mínima de 15 dies a 
la data de la celebració. En el cas dels Torneigs de Nadal, Setmana Santa i de 
final de temporada, la previsió s’haurà de presentar juntament amb la petició 
d’horaris d’entrenaments i partits, al principi de la temporada, del 15 de juny al 15 
de juliol. 

6. Quan les entitats tinguin previst no fer ús de les instal·lacions, suspendre o 
modificar algun partit programat, ho haurà de comunicar a les oficines de l’IME 
amb una antelació de mínima de 3 dies hàbils. 

7. L’incompliment de les condicions de l’autorització o de les normes previstes al 
present Reglament, podrà donar lloc a la revocació, i si escau, a la modificació 
de l’ordre de prioritat per l’ús de les instal·lacions entre clubs i/o entitats per a 
futures autoritzacions. 

  
Article 15. Ús d’instal·lacions esportives per a qu alsevol altra persona física o 

jurídica. 
 
1. L’IME podrà autoritzar l’ús de les instal·lacions esportives municipals previ 

abonament a l’IME de la taxa o preu públic, establert a la corresponent 
Ordenança Fiscal, en supòsits diferents als recollits als articles anteriors, a 
qualsevol persona física o jurídica per a la realització d’activitats esportives, en 
una data i hora determinada, atenent a la disponibilitat i a les normes especials 
establertes per a cada instal·lació en aquest reglament. 

2. Per regla general d’ús es podrà sol·licitar a les oficines de l’IME amb una 
antelació mínima de 3 dies naturals a la data d’utilització.  

3. També podrà sol·licitar-se, en aquelles instal·lacions que sigui factible, la 
utilització per períodes de temps més prolongats durant la temporada esportiva 
normal. Les sol·licituds es presentaran a les oficines de l’IME per escrit amb una 
antelació mínima de 7 dies hàbils a la data prevista d’inici, i atenent al calendari 
de competició i altres activitats previsibles, es concedirà l’autorització pel termini 
que correspongui. 

4. Les anul·lacions d’ús de les instal·lacions en quan a la devolució de l’import 
abonat, es regiran al què s’estableix a l’Ordenança Fiscal i al present Reglament. 
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Article 16. Ús d’instal·lacions esportives per a ac tivitats de caràcter 
extraordinari. 
 
1. Excepcionalment es podrà autoritzar l’ús de les instal·lacions per a activitats no 

esportives. Correspondrà a l’entitat sol·licitant obtenir de les autoritats 
competents les autoritzacions perceptives exigibles així com tenir actualitzada la 
pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a 
les instal·lacions municipals i/o responsabilitats que poguessin derivar-se de la 
celebració de l’acte. 

2. D’igual forma l’entitat usuària s’encarregarà de realitzar tots els treballs de 
muntatge i desmuntatge de materials i infraestructures necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat. 

3. L’accés dels participants, acompanyants, espectadors, etc. estarà determinat per 
les característiques de l’activitat i de la instal·lació, essent l’entitat organitzadora 
la responsable del control d’entrada, seguretat, comportament dels assistents i 
dels eventuals danys que aquests puguin ocasionar.  

4. L’IME podrà exigir a l’entitat organitzadora el dipòsit d’una fiança, la  devolució 
de la qual estarà supeditada a la prèvia constatació de la inexistència de 
responsabilitats a exigir. 

5. El preu exigible per a aquesta cessió i les obligacions especifiques que assumeix 
l’organització deuran quedar reflectides a la corresponent autorització i/o si fos 
necessari al document contractual. 

6. Les  activitats no esportives que tinguin una finalitat cultural i/o social i que 
estiguin organitzades per l’Ajuntament de Montcada i Reixac o l’IME, substituiran 
l’autorització prevista al present Reglament per l’aprovació de l’òrgan municipal 
corresponent i, en el seu cas, d’altra administració competent. 

 
Article 17. Publicitat i utilització de la imatge d ’Instal·lacions Esportives 
Municipals. 
 
1. Són de titularitat pública amb caràcter general els drets econòmics que generi 

l’exposició de qualsevol element o suport publicitari, ja sigui estàtic, mòbil, 
audiovisual, permanent o no, a l’interior de qualsevol instal·lació esportiva. 

2. L’IME podrà autoritzar a les entitats esportives locals usuàries de les 
instal·lacions la col·locació de publicitat, i/o suport publicitari, de forma eventual, 
durant el transcurs d’una competició o acte extraordinari. 

3. Qualsevol tipus de senyalització que tingui la instal·lació, sigui interna o externa, 
ha d’estar d’acord amb la normativa municipal corresponent i ha d’indicar-ne de 
manera expressa la titularitat pública municipal. 

4. En qualsevol informació que faci referència  a la mateixa instal·lació o als serveis 
prestats directament per l’IME i/o entitats autoritzades, s’hi ha de consignar la 
denominació oficial i la titularitat pública municipal. 

5. Queda terminantment prohibida la instal·lació de pancartes o suports publicitaris  
fora dels llocs autoritzats a tal efecte. 

6. En cap instal·lació esportiva i sota cap concepte la publicitat autoritzada per a 
actes esportius i/o culturals pot fer referència a cap sigla, organització o partit 
polític. També queda terminantment prohibit lliurar propaganda política durant la 
celebració de qualsevol acte esportiu o cultural. 
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TITOL IV.  NORMES PARTICULARS D’ÚS DELS DIFERENTS E SPAIS 
ESPORTIUS. 

 
Article 18 Montcada Aqua. 
 
REGLAMENT INTERN I NORMES D’UTILITZACIÓ 

 
Drets dels usuaris: 
 

Les persones usuàries tenen dret: 
  
• A  gaudir de la instal·lació en condicions adequades. 
• A fer servir les instal·lacions esportives dins l’horari establert, previ pagament 

de la quota corresponent. 
• A ser tractades amb respecte. Tots els usuaris segons la seva condició tenen 

els mateixos drets socials. No existeixen privilegis o preferències de cap mena, 
llevat de les excepcions que determini l'Ajuntament. 

• A ser informades de qualsevol modificació que afecti als drets que té contractat 
com a usuari/a. 

• A ser informades amb antelació sempre que sigui viable, del tancament (parcial 
o total) de la instal·lació esportiva per causes de força major: activitats de lleure 
o socials, competicions esportives, parada tècnica, etc. 

• A sol·licitar en qualsevol moment aquella informació relacionada amb el seu 
abonament. 

• A disposar de fulls de suggeriments i queixes. 
• A presentar qualsevol reclamació o suggeriment a la direcció tècnica o 

esportiva de la instal·lació. Tota reclamació o suggeriment haurà de rebre 
resposta. 

Obligacions dels usuaris: 
 

• Cada persona que utilitzi les instal·lacions es compromet a complir i a respectar 
la normativa vigent i les instruccions d’ús que hi ha en cada zona. La direcció 
es reserva el dret d’admissió en cas d’incompliment, així com de realitzar les 
modificacions que cregui oportunes en benefici dels usuaris de la instal·lació. 

• Per accedir a l’interior del recinte és obligatori accedir pels accessos específics 
i passar la targeta/braçalet pel control d’accés. La targeta/braçalet és personal 
e intransferible (el préstec suposarà la baixa del titular), la seva pèrdua 
suposarà el pagament de la realització d’una nova. 

• És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats. 
• Els usuaris hauran de respectar la modalitat o quota a la que estiguin adscrits. 
• La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament als 

usuaris. És convenient que cada persona conegui les seves possibilitats i 
limitacions abans d’iniciar qualsevol activitat física. 

• No es poden utilitzar aparells sonors o musicals així com qualsevol actitud que 
pugui distorsionar la utilització dels espais d’ús comunitari. 

• Per a la utilització de la instal·lació, l’usuari té l’obligació de canviar-se el calçat 
de carrer i de fer servir un calçat exclusiu adequat a l’activitat esportiva, així 
com d’utilitzar la roba esportiva adient. No es pot fer activitat física amb roba de 
carrer. 

• És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba, ja que no 
està permès de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació. 
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• No es pot utilitzar les instal·lacions o passejar per les mateixes amb el tors nu a 
excepció de les zones de bany. 

 
A- NORMATIVA GENERAL 

 
• L’horari d’obertura de la instal·lació és: 

 
De dilluns a divendres de 7,00 hores a 23,00 hores. 
Dissabte de 8,00 hores a 21,00 hores. 
Diumenge de 9,00 hores a 14,00 hores. 

 
Tots els espais esportius de la instal·lació s’hauran d’abandonar 15 minuts 
abans de l’horari de tancament.  
 

• L’horari d’obertura de la piscina d’estiu serà del 1 de Juny al 15 de setembre: 
 
De dilluns a dissabte de 10,00 hores a 19,00 hores.  
Diumenge de 9,00 hores a 14,00 hores. 
 

• La instal·lació romandrà tancada 10 dies dels 14 dies festius anuals del 
Calendari Laboral de la població de Montcada. Els quatre dies restants la 
instal·lació romandrà oberta en horari de 9,00 hores  a 14,00 hores. 

• Les vigílies de festius de la Nit de Reis, Dijous Sant, Revetlla de Sant Joan, Nit 
de Nadal i Nit de Cap d’any l’horari de tancament es veurà  reduït fins a les 
19,00 hores previ avís intern.  

• La publicació del calendari d’obertura de la instal·lació de tot l’any es farà públic 
cada 1 de gener de cada anualitat prèvia aprovació a la Comissió de 
Seguiment. 

• Durant la temporada d’estiu i al Nadal, previ avís intern, pot haver-hi una 
reducció en l’horari de la instal·lació i en les activitats que es realitzin al centre. 

• No es permet l’accés a la instal·lació als menors de 14 anys, excepte a les 
activitats infantils i dins l’horari establert. 

• La instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts, robats o extraviats 
dins o fora dels armariets. 

• L’ús de l’ascensor està restringit, només s’utilitzarà en cas de necessitat. I mai 
es farà servir en cas de què es doni l’avís d’emergència/evacuació a la 
instal·lació. 

• No es permet menjar, entrar objectes o begudes de vidre, ni fumar en tot el 
recinte. L’entrada d’animals, llevat de casos especials de gossos guia, no és 
permesa dins del recinte. 

• Si observeu qualsevol anomalia, notifiqueu-la al personal de recepció o de 
manteniment. 

• S’ha de respectar en tot moment a la resta d’usuaris. Els usuaris que amb les 
seves actuacions provoquin o alterin la convivència podrien ser expulsats de la 
instal·lació. 

• Queda totalment prohibit el desenvolupament de qualsevol tipus de pràctica 
professional relacionada amb la pròpia instal·lació sense el consentiment 
exprés de la direcció. 

• Per motius de respecte mediambientals, s’intentarà aprofitar la major llum 
natural possible i es mantindran els llums apagats durant les hores solars, a 
excepció de les possibles necessitats que es presentin. 
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• Anualment es realitzarà una parada tècnica per a possibles treballs de 
manteniment de la instal·lació.  
 

L’incompliment d’aquesta normativa o de qualsevol altra indicació feta pel personal 
de les instal·lacions pot significar la baixa momentània o definitiva del soci, o la 
prohibició puntual o definitiva de l’ús de les instal·lacions. 

B- NORMES ADMINISTRATIVES I CONDICIONS D’ACCÉS 
 

• Per donar-se d’alta, cal estar exempt de deutes amb la instal·lació. 
• L’ import de la matrícula d’inscripció, el primer mes d’abonament i  la fiança del 

braçalet d’accés s’haurà d’abonar en efectiu o targeta en el moment de donar-
se d’alta.  

• El pagament del primer mes estarà en funció de la data d’alta: 

 Dels dies 1 a 14    100% de la quota 

Dels dies 15 a 31      50% de la quota 

• Els pagaments següents es domiciliaran mensualment entre el dia 1 i 5 del mes 
en curs per domiciliació bancària. 

• Quan el rebut d’un usuari sigui retornat per la seva entitat bancària, s’haurà 
d’abonar en efectiu a la recepció del centre del 5 al 25 del mes que 
correspongui juntament amb el càrrec de les despeses de devolució. 

• Si passada aquesta data no s’abona l’ import, l’abonat causarà baixa en el cas 
que tingui dos rebuts pendents de cobrament. 

• Per gaudir dels descomptes familiars s’haurà de presentar la documentació 
corresponent acreditant que formen part d’una única unitat familiar. 

• En cas que un primer membre es donés de baixa o canviés d’unitat familiar 
(que no sigui el pare o la mare), automàticament el segon membre passaria a 
ocupar el lloc d’aquest, incrementant la quota corresponent al primer membre. 

• Les quotes d’abonats i la resta de tarifes s’actualitzaran un cop a l’any 
coincident amb l´1 de gener. 

 

BAIXES 

• En cas de voler donar-se de baixa cal notificar-la abans del dia 25 del mes en 
què es presenti la baixa. Aquest tràmit es pot fer per escrit a la recepció de la 
instal·lació o per correu electrònic. La baixa no es pot tramitar per telèfon. 

• Quan es sol·licita la baixa cal lliurar la targeta o braçalet d’accés per  poder 
recuperar la fiança. Si passat un mes de la data de baixa, la persona no ha 
retornat la targeta  o braçalet d’accés, la devolució de l’ import de la fiança no 
es retornarà per poder compensar el seu cost.  

• Els drets de matrícula es perden en el moment de la baixa. 
• La baixa voluntària, o per rebuts retornats pel banc, no representa cap dret en 

cas d’una nova inscripció. 
• Qualsevol baixa produïda després de la data de cobrament de  l’abonament 

mensual no dóna dret a la devolució de la mateixa. 
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BAIXES TEMPORALS 
 
Durant tot l’any: 

• Es consideren baixes temporals aquells períodes de temps en els quals els 
abonats no podran utilitzar les instal·lacions per un dels següents motius: 
malaltia, lesions i embaràs (sempre amb justificant mèdic). 

• Amb la baixa temporal es manté la matrícula i la plaça pagant al mes una 
reducció de la quota com a quota de manteniment. S’haurà de sol·licitar abans 
del dia 25 del mes. La duració d’aquesta excedència és indeterminada 
depenent de la causa que justifica aquest període d’incapacitat (mínim tres 
mesos). 

 
Estiu (juny, juliol i agost): 

• Els abonats disposaran d’aquesta opció per si volen mantenir la matrícula en 
períodes d’estiu ( juny, juliol o agost)  en que no faran ús de la instal·lació per 
diverses raons. 

• Aquesta excedència serà aplicable a tres o dos mesos, mai a un, i un cop 
transcorregut aquest termini es donarà d’alta automàticament. 

 
Modificacions: 
• L’abonat podrà canviar la modalitat d’accés, les seves dades personals o 

bancàries sempre que ho comuniqui abans del dia 25 del mes en curs. 
 

C- NORMES D’UTILITZACIÓ DELS ESPAIS ESPORTIUS 
 
Piscina interior: 

• És obligatori l’ús de banyador, casquet de bany i sabatilles. També es obligat 
desmaquillar-se i  dutxar-se abans d’entrar a banyar-se. 

• No es permet córrer per la platja de la piscina i s’han de seguir sempre les 
indicacions  dels socorristes i del personal de la instal·lació. 

• No està permès fumar, menjar ni beure  a la platja de la piscina.  
• Els menors de l’edat que estableix la normativa  general  no podran accedir 

sols a la instal·lació sense anar acompanyats d’una persona adulta ( a partir de 
18 anys). L’edat mínima és de 14 anys.  

• No es permet accedir amb roba o calçat de carrer a la zona de bany, llevat 
visites puntuals autoritzades per la direcció i amb protectors específics del 
calçat. 

• No es permet jugar a la piscina en horaris no establerts per a aquesta finalitat 
ni la utilització de qualsevol material (pilotes, inflables …) 

• Està prohibit l’accés a la zona de bany de persones que pateixin malalties 
infeccioses o que presentin una ferida oberta. 

 
 Sala fitness: 

• No se’n permet la utilització als menors de 16 anys. 
• Es obligatori l’ús de roba esportiva (sabatilles, samarreta, pantalons curts,...). 

No es pot entrar amb xancletes, mullat, el tors nu o vestit de carrer. 
• Per raons d’higiene és obligatori l’ús de tovallola per col·locar-la entre el cos i 

els aparells i per motius d’higiene  s’ha d’eixugar la màquina un cop s’ha fet 
servir. 

• És obligatori recollir i deixar al seu lloc el material un cop s’ha utilitzat. 
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• Es recomana no deixar  de cop les màquines de musculació intentant que les 
plaques de pes no piquin entre elles. 

• Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si una  
altra persona  està esperant.  

• A les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim 
d’utilització serà de 20 minuts. 

• Els usuaris han de deixar la fitxa a l’arxivador de les rutines un cop utilitzada. 
• Consulteu tots els dubtes als monitors i seguiu les seves indicacions. 
• La direcció establirà els horaris amb presència de monitor, podent-los modificar 

de la manera que consideri més convenient. 
 
Sala d’activitats dirigides: 

• No se’n  permet la utilització als menors de 16 anys, a excepció de les classes 
o activitats que estiguin destinades a aquestes edats. 

• És obligatori l’ús de matalàs i tovallola per realitzar exercicis al terra. 
• No es permet accedir a la sala amb el mateix calçat de carrer i tampoc  passats 

15 minuts de l’inici de l’activitat. 
• És obligatori dur tovallola i aconsellable portar algun tipus de beguda. 
• És recomana no abandonar la sessió fins que aquesta acabi. 
• S’ha de retornar al seu lloc el material utilitzat durant l’exercici: steps, barres, 

manuelles, etc.... 
• Es obligatori esperar per entrar a la sala fins que la sessió anterior hagi 

finalitzat. 
 
Activitats infantils (menors de 16 anys): 

• Els usuaris d’activitats infantils només podran accedir a la instal·lació dins dels 
horaris establerts per aquestes activitats i acompanyats d’un adult tan a l’hora 
d’entrada com a l’hora de la sortida. 

• Disposaran del vestuari de grups per a l’ús de menors. Immediatament un cop 
finalitzada l’activitat infantil i durant un temps màxim de 30 minuts. 

• El monitor serà responsable dels nens durant l’activitat infantil després quedarà 
exempt de tota responsabilitat, essent d’aquesta manera necessària la 
intervenció del pare, mare o tutor del nen per a la recollida. 

 
Sala d’ Energy Cycling:  

• No se’n  permet la utilització als menors de 16 anys, a excepció de les classes 
o activitats que estiguin destinades a aquestes edats. 

• No es permet accedir a la sala amb el mateix calçat de carrer i tampoc  passats 
15 minuts de l’ inici de l’activitat. 

• És obligatori dur tovallola i aconsellable portar algun tipus de beguda. 
• És recomana no abandonar la sessió fins que aquesta acabi. 
• És obligatori esperar per entrar a la sala fins que la sessió anterior hagi 

finalitzat. 
• Al finalitzar la sessió s’ha de deixar la bici sense resistència. 
• Al finalitzar la sessió es obligatori netejar la suor de la bicicleta. 
• Les bicicletes de cicle indoor no es reservaran a ningú. Es mantindrà l’ordre 

d’arribada a la instal·lació i s’haurà d’inscriure a la llista de la recepció  una 
hora abans de l ’inici de la classe. Es podran fer només dues inscripcions per 
persona. 
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• No es podrà accedir a la sala fins que no estigui present el monitor que 
impartirà la sessió. 

 
Graderies: 

• Està prohibit fumar en tot el recinte. 
• No es permet entrar amb botelles de vidre o altres envasos tallants o punxants. 
•  Els usuaris seguiran els consells i normes del personal de la instal·lació i en 

podran ser expulsats si els infringeixen.  
 
D- NORMATIVA ESPAIS COMPLEMENTARIS 

 

Vestidors i dutxes: 

• La direcció no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin perdre. 
• Per motius higiènics queda totalment prohibit afaitar-se i depilar-se (a la zona 

de dutxes) i s’ha de procurar deixar els vestidors en les millors condicions 
possibles. 

• Utilitzeu les papereres per dipositar-hi els cabells, envasos buits, papers,... 
• Per motius higiènics us preguem que utilitzeu les xancletes de bany a l’hora de 

dutxar-vos. 
• Els nens i nenes majors de 7 anys no podran accedir als vestidors del sexe 

oposat.   
 

Armariets rotatius:  

• Tots els usuaris disposen d’armariets d’ús puntual , gratuïts, de tipus consigna i 
d’ús rotatori que han de quedar lliures a la nit.  

• Les taquilles segons  el tipus , poden funcionar amb monedes de 1 € o amb 
cadenat de propietat de l’ usuari.  

• Els cadenats han de ser de 30 mm i coll curt.   

• La clau de l’armariet no es pot treure de la instal·lació, en cas de pèrdua 
s’haurà d’abonar el preu vigent corresponent a una de nova . 

• A la nit es procedirà a obrir tots els armariets que es trobin tancats i es retirarà 
la roba i els objectes trobats. 

• Els objectes trobats en finalitzar el dia es guardaran a recepció. 

• Si teniu problemes per tancar i/o obrir la taquilla  cal avisar al personal de 
recepció o manteniment. 

• Per higiene les sabates s’han de guardar protegides amb una bossa de plàstic. 

Armariets de lloguer: 

• La instal·lació disposa d’armariets específics de lloguer. 

• Es pagarà una fiança a retornar quan finalitzi el lloguer sempre que es retorni 
en condicions adequades. 

• El preu de lloguer és trimestral i la devolució del rebut te un cost que assumirà 
l’abonat. 

• No es poden deixar aliments dins dels armariets. 
• L’usuari és responsable del bon ús i manteniment higiènic de l’armariet.  
• La neteja de l’armariet la realitzarà el propi usuari. 
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• La pèrdua de la clau suposarà una sanció econòmica. 
• El mal ús de l’armariet és motiu de retirada del lloguer i la no devolució de la 

fiança. 
 

Bany de vapor: 

• No se’n permet la utilització als menors de 18 anys. 

• És obligatori dutxar-se abans d’entrar. 

• Cal anar amb banyador i portar tovallola per estirar-se o seure als bancs. 

• La porta ha d’estar ben tancada. 

• El temps d’estada recomanat és de 10 minuts - 5 descans - 10 minuts. 

• És recomanable per a persones amb reumatismes crònics, refredats  lleus,...  

• No es recomana  realitzar la sessió durant la digestió ni  durant el període de 
gestació, tampoc es recomanable per a  persones amb malalties 
cardiovasculars, varius, hipotensos, hipertensos, amb trastorns respiratoris, 
problemes venosos i limfàtics, problemes greus de tiroides,... 

• Com a tota activitat que afecta a l’ organisme de forma directa es recomana 
consultar al metge abans d’ iniciar-se en l’ús del bany de vapor. 

 

Sauna:  

• És obligatori dutxar-se i eixugar-se abans d’entrar. 

• No es permet la utilització als menors de 18 anys. 

• Cal anar amb banyador i portar tovallola per estirar-se o seure als bancs. 

• No es permet entrar a la sauna amb sabatilles. 

• La porta ha d’estar ben tancada. 

• El temps d’estada recomanat és de 10 minuts - 5 descans - 10 minuts. 

• És recomanable per a persones amb reumatismes crònics, refredats  lleus,...  

• No es recomana  realitzar la sessió durant la digestió ni  durant el període de 
gestació, tampoc es recomanable per a  persones amb malalties 
cardiovasculars, varius, hipotensos, hipertensos, amb trastorns respiratoris, 
problemes venosos i limfàtics, problemes greus de tiroides,... 

• Com a tota activitat que afecta a l’organisme de forma directa es recomana 
consultar al metge abans d’ iniciar-se en l’ús de la sauna. 

 

SPA (hidromassatge) i llits d’aigua: 

• No es permet la utilització als menors de 18 anys, encara que vagin 
acompanyats d’un adult. 

• És obligatori l’ús de banyador i del casquet de bany. 

• El temps d’estada màxima recomanat és de 5 a  8 minuts. 

• És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’spa. 
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• No se’n  recomana la seva utilització a persones amb problemes greus de 
pressió arterial, que pateixen malalties infeccioses o ferides obertes, problemes 
venosos i limfàtics, malalties de vies respiratòries o epilèpsies greus, 
pertorbacions d’esfínters. 

 

Raig UVA:  

• Es obligatori l’ús de les ulleres de protecció o protectors oculars per exposar-se 
a les radiacions ultraviolades que emeten els bancs solars per evitar lesions 
oculars, com inflamació de la còrnia o cataractes. 

• Les radiacions UV poden ser especialment perilloses en usuaris de pell molt 
blanca i estan contraindicades per a persones que es cremin sense bronzejar-
se, que presentin insolació, que hagin tingut un càncer de pell o condicions que 
predisposin a l’esmentat càncer. Les persones que hagin tingut antecedents 
familiars també han d’evitar l’exposició a radiacions UV. 

• Les exposicions a les ultraviolades artificials estan prohibides als menors de 18 
anys i no són aconsellables per a les dones embarassades. 

• S’han de prendre les precaucions necessàries en el període de tractament amb 
certs medicaments, entre d’altres antibiòtics, somnífers, antidepressius, 
antisèptics locals o generals, ja que augmenten la sensibilitat de les radiacions, 
com també ho fan els cosmètics. 

 
Per tant s’han de prendre les precaucions següents: 
 
• Utilitzeu sempre ulleres de protecció adequades durant tota l’exposició. 
• Retireu bé els cosmètics abans de l’exposició i no apliqueu cap filtre solar. 
• Absteniu-vos d’exposar-vos a les radiacions ultraviolades durant els períodes 

de tractament amb medicaments. En cas de dubte consulteu el metge. 
• No us exposeu al sol i al banc solar el mateix dia. 
• Respecteu 48 hores entre la primera i la segona exposició. 
• Seguiu les recomanacions relatives a la durada, la intensitat d’exposició i la 

distància de la llamparia. 
• Consulteu el metge si us surten butllofes a la pell, ferides o vermellors. 
• Per qualsevol problema o dificultat cal pressionar el botó vermell d´ 

emergència. 
• Per qualsevol dubte preguntar a recepció. 

 
 Servei de salut (Fisioteràpia) i Estètica: 
 

• Cal demanar hora a la recepció o per telèfon als números que es facilitin. 

• Per motius de seguretat i higiene, és necessari dutxar-se abans de realitzar 
una sessió de fisioteràpia o un servei d’ estètica. 

• Tant  els serveis, com les sessions individuals o  els abonaments s’hauran 
d’abonar a la recepció desprès de la primer visita. 

• Comunicar les anul·lacions amb 24 hores d’antelació, en cas de no comunicar-
ho, l’usuari perdrà la visita. 

• Els abonaments de Fisioteràpia i del servei d’ estètica són personals i 
intransferibles i el no compliment d’aquesta norma pot deixar sense validesa 
l’abonament. 
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• És recomanable portar diagnosticat per un metge la patologia o dolència que 
pateix l’usuari. 

• En cas d’arribar tard no es recupera el temps perdut. 

• No es realitzarà cap servei en casos de: febre, afeccions a la pell a tractar, 
fractures o fissures òssies i trencaments musculars, flebitis o tromboflebitis, 
cardiopaties i neoplàsies. 

 
Article 19. Zona esportiva Centre, (Pista coberta, Gimnàs, Pista semi-coberta, 

descoberta, Gimnàs  Escola Reixac i Piscina d’estiu ). 

PISTA COBERTA, GIMNÀS, PISTA SEMICOBERTA, DESCOBERTA i GIMNÀS 
ESCOLA REIXAC: 
1. Aquestes instal·lacions obriran de la segona quinzena d’agost a finals de juny 

per a activitats esportives, cursos, tallers, entrenaments i partits. El mes de juliol 
obriran per a casals esportius. L’accés a aquestes instal·lacions serà facilitat pel 
servei de consergeria com a màxim en els horaris següents:  

− dilluns i dijous de 9,00 hores a 13,00 hores i de 16,45 h a 24,00 hores. 
− dimarts de 16,45 hores a 24,00 hores. 
− dimecres i divendres de 9,00 hores a 12,30 hores i de 16,45 hores a 

24,00 hores. 
− dissabtes de 8,00 hores a 22,00 hores. 
− diumenges de 8,00 hores a 14,45 hores. 
− els dies festius només obrirà per a partits oficials. 
− dins les possibilitats l’Escola Reixac s’utilitzarà com a pati obert durant 

l’horari que estigui oberta la Zona Esportiva Centre, facilitant-se l’accés 
per la Pista Coberta del carrer Bonavista.  

− el mes de juliol obrirà, segons les necessitats de la programació, per als 
Casals Esportius organitzats per l’IME.  

2. La utilització de les instal·lacions estarà supeditada a l’oportuna autorització i/o 
abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança fiscal corresponent. 

3. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 
sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

4. Els usuaris hauran d’anar proveïts de roba i calçat esportiu, adequats a l’activitat 
o esport practicat. 

5. Els usuaris seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, no 
responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut dels mateixos. 

6. Tot el material esportiu utilitzat, deurà ser recollit i retornat al lloc assignat. 
7. L’accés  i permanència a les pistes esportives estarà restringit als esportistes, 

equip arbitral i personal tècnic autoritzat. 
8. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hi hagi 

un/a monitor/a o responsable major d’edat, fins que els esportistes abandonin la 
instal·lació, essent aquest el responsable de vetllar pel compliment de les 
normes. 

9. Els acompanyants deuran romandre a les grades o al recinte, sense possibilitats 
d’accés a les pistes i vestidors. 

10. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

11. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se al/la conserge de la 
instal·lació, el/la qual és el/la màxim/a responsable del recinte mentre no hi hagi 
un altre representant de l’Ajuntament. 
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12. Les entitats esportives que tinguin horaris d’entrenament i/o partits assignats, 
hauran d’informar als seus directius, entrenadors, personal tècnic i esportistes 
del següent: 

− És obligatori que les entitats assignin un/a delegat/da de camp per als 
partits que hagin de disputar. Aquest/a delegat/da haurà de personar-se 
al camp, com a mínim 30 minuts abans de l’inici del partit que s’hagi de 
disputar, i serà el responsable de fer complir aquest Reglament, tant als 
esportistes de l’entitat, als equips visitants, com al públic en general, si 
escau.  

− Només en els horaris que la instal·lació estigui oberta al públic, es 
podrà accedir a qualsevol dependència de la mateixa tal com 
despatxos, magatzems, sala reunions, etc.  

− Per poder utilitzar les pistes pels entrenaments, s’haurà de garantir un 
número mínim d’esportistes, depenent de la categoria. 

− Si el/la responsable de l’equip no està present, l’equip no podrà 
entrenar/jugar. 

− Per poder accedir a la instal·lació, els/les delegats/des d’equip han 
d’omplir el full d’incidències que se’ls facilitarà a consergeria. 

− Per trepitjar el terreny de joc cal portar el calçat esportiu adient. 
− Per poder accedir al terreny de joc, obligatòriament, tots els esportistes 

hauran de netejar-se les sabatilles als vestidors de la qual cosa es 
responsabilitzarà el/la delegat/da d’equip.  

− Els equips podran accedir a les instal·lacions una hora abans de l’horari 
que tinguin assignat pels partits. 

− Les portes de les instal·lacions es tancaran a tots els efectes mitja hora 
després de l’últim entrenament o partit. 

− No està permès empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les 
instal·lacions i la resta d’usuaris. 

− És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes. 
− És obligatori fer bon ús de totes les dependències municipals, pista, 

vestidors, dutxes, passadissos, grades etc. i en general de tot el 
material que formi part de la instal·lació.  

− Els canvis en els horaris d’entrenament o partits oficials es realitzaran 
amb 7 dies d’antelació. Només en cas de força major els canvis es 
podran fer amb 48 hores com a mínim. 

 
PISCINA D’ESTIU: 
 
1. Aquesta instal·lació obrirà tres mesos a l’estiu. L’accés a aquesta instal·lació 

serà facilitat pel servei de consergeria, com a màxim en els horaris següents:  
− de dilluns i diumenge de 10,30 hores a 19,00 hores. (festius inclosos) 
− el mes de juliol obrirà, segons les necessitats de la programació, per als 

Casals Esportius organitzats per l’IME.  
2. La utilització de les instal·lacions estarà supeditada a l’oportuna autorització i/o 

abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança fiscal corresponent. 
3. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 

sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

4. Els/les usuaris/es seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, 
no responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut del mateixos. 
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5. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hagi un 
monitor/a o responsable major d’edat, fins que els nens abandonin la instal·lació, 
essent aquest el responsable de vetllar pel compliment de les normes. 

6. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot/a usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

7. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se als socorredors, 
vigilants i/o consergeria de la instal·lació, els quals són els màxims responsables 
del recinte mentre no hi hagi un altre representant de l’Ajuntament. 

 
Normes de règim intern d’obligat compliment pels us uaris de la piscina d’estiu:  
 
De la instal·lació: 

− Cal respectar l’horari d’obertura i tancament de la instal·lació. 
− És obligatori l’ús de vestit de bany sencer o dues peces i sabatilles. 
− El públic, espectadors, visitants o acompanyants només podran accedir als espais 

que els siguin destinats, utilitzant els accessos específics. 
− No es podrà abandonar les deixalles en tot el recinte. Caldrà utilitzar les papereres 

disposades a l’efecte. 
− S’han de respectar  els espais destinats a cada activitat. 
− No està permès fumar, llevat dels llocs autoritzats a tal efecte. 
− No està permès entrar a la instal·lació ampolles de vidre o altres envasos tallants o 

punxants.  
− No es permet l’accés a cap persona que tingui alguna malaltia infecciosa. 
− Els usuaris que amb les seves actuacions atemptin contra la convivència normal o 

no respectin la normativa podran ser expulsats de les instal·lacions. 
− L’aforament de la piscina és limitat a un màxim de persones. Si s’arriba al màxim 

d’aforament, no es permetrà cap entrada fins que no hagi una reducció dels 
banyistes. 

− Tot/a usuari/a té dret a exigir l’aplicació de les normes. Per aconseguir-ho caldrà 
que s’adreci als/les treballadors/es responsables de la instal·lació. Si ho considera 
necessari pot expressar la seva queixa per escrit demanant un imprès que li 
facilitaran en consergeria. 

− Està prohibit l’accés d’animals, excepte els gossos pigalls. 
− No està permès fer fotografies al recinte sense un document d’autorització que es 

sol·licitarà a la consergeria de la instal·lació. 
 
Del recinte de bany: 

− Està prohibida l’entrada amb sabates i roba de carrer.  
− És obligatori l’ús de vestit de bany sencer o dues peces. També és obligatori 

desmaquillar-se abans d’entrar a l’aigua. 
− És obligatori l’ús de sabatilles de bany a les zones humides de la instal·lació. 
− Abans d’entrar l’aigua és obligatori dutxar-se. 
− Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys. 
− Cal complir les normes i consells dels monitors/es, socorristes i en general de tot el 

personal de les instal·lacions. 
− No està recomanat banyar-se si esteu fent la digestió. 
− En cas de tenir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic, diabetis, 

etc., no vingueu sols i digueu-ho als/les monitors/es o socorristes. 
− En cas de trobar-se malament, no li resteu importància, adreceu-vos a qualsevol 

treballador/a  de la instal·lació. 
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− No està permès córrer, saltar i/o qualsevol altra activitat de joc a la zona de bany, 
que pugi resultar perillós per a la resta de banyistes. 

− No llanceu a l’aigua cap objecte que pugui afectar la seguretat dels altres usuaris, 
ni tampoc realitzar cap acció que pertorbi la tranquil·litat. 

− No està permès la utilització d’ulleres de busseig de vidre, aletes, balons, 
matalassos, flotadors de grans dimensions i d’altres materials que puguin impedir 
la visibilitat als socorredors i/o  sigui perillós per a la resta de banyistes.  

− En cas de tempesta, obligatòriament caldrà que els banyistes abandonin l’aigua. 
− Només s’autoritza a menjar i beure a les zones del bar i zones de pic-nic 

habilitades a tal efecte. 
− No està permès traslladar les hamaques de la piscina gran a la petita i viceversa. 
− El recinte de bany s’haurà d’abandonar 15 minuts abans del tancament de la 

instal·lació. 
− Com a mesura higiènico-sanitària la piscina d’ús infantil només podrà ser utilitzada 

per nens/es de 3 a 8 anys.  
− Els nens/es que necessiten ajuda a l’aigua hauran d’utilitzar la piscina gran, a la 

zona que es fa peu,  acompanyats d’un adult. 
− Els nens/es majors de 8 anys han d’utilitzar la piscina gran. 
 
Dels vestidors. 

− No està permès córrer, empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les 
instal·lacions  i a la resta d’usuaris. 

− És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes. 
− Penseu que l’aigua és un bé escàs, utilitzeu només la quantitat que necessiteu. 
− No doneu cops a les portes de les dutxes. 
− Vigileu els paviments mullats . Hi ha risc de relliscades. 
− Per a la utilització dels eixugacabells és obligatori portar sabatilles. 
− Cal guardar la bossa, la roba i les sabates dins les taquilles. 
− Les taquilles són de cadenat, cal deixar-les lliures i netes una vegada finalitzada 

l’activitat. 
− Les sabates s’han de guardar dins les taquilles protegides amb una bossa de 

plàstic. 
− Tracteu les taquilles amb molta cura, en cas de pèrdua de la clau o problemes de 

pany, cal avisar al personal de manteniment o consergeria. 
 
Article 20. Pavelló Municipal Miquel Poblet ( PAV-3 , Gimnàs i Zona d’escacs). 
 
1. Aquestes instal·lacions obriran per a activitats esportives, cursos, tallers, 

entrenaments i partits de la segona quinzena d’agost a finals de juny. L’accés a 
aquestes instal·lacions serà facilitat pel servei de consergeria com a màxim en 
els horaris següents:  

− de dilluns a divendres de 8,00 hores a 14,40 hores (utilització pel centre 
escolar IES Montserrat Miró i Vila). 

− de dilluns a divendres de 16,50 hores a 24,10 hores. 
− dissabtes i diumenges de 8,00 hores a 22,00 hores. 
− els dies festius només obrirà per a partits oficials. 
− el mes de juliol obrirà, segons les necessitats de la programació, per als 

Casals Esportius organitzats per l’IME.  
2. La utilització de les instal·lacions estarà supeditada a l’oportuna autorització i/o 

abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança fiscal corresponent. 
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3. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 
sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

4. Els usuaris hauran d’anar proveïts de roba i calçat esportiu, adequats a l’activitat 
o esport practicat. 

5. Els usuaris seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, no 
responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut del mateixos. 

6. Tot el material esportiu utilitzat, deurà ser recollit i retornat al lloc assignat. 
7. L’accés  i permanència a les pistes esportives estarà restringit als esportistes, 

equip arbitral i personal tècnic autoritzat. 
8. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hi hagi 

un/a monitor/a o responsable major d’edat, fins que els esportistes abandonin la 
instal·lació, essent aquest el/la responsable de vetllar pel compliment de les 
normes. 

9. Els acompanyants deuran romandre a les grades o al recinte, sense possibilitats 
d’accés a les pistes i vestidors. 

10. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot/a usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

11. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se al/la conserge de la 
instal·lació, el/la qual és el/la màxim/a responsable del recinte mentre no hi hagi 
un altre representant de l’Ajuntament. 

12. Les entitats esportives que tinguin horaris d’entrenament i/o partits assignats, 
hauran d’informar als seus directius/ves, entrenadors/es, personal tècnic i 
esportistes del següent: 

− És obligatori que les entitats assignin un/a delegat/da de camp per als 
partits que hagin de disputar la seva entitat. Aquest/a delegat/da haurà 
de personar-se al camp, com a mínim 30 minuts abans de l’inici del 
partit que s’hagi de disputar, i serà el responsable de fer complir aquest 
Reglament, tant als esportistes de l’entitat, als equips visitants, com al 
públic en general, si escau.  

− Només en els horaris que la instal·lació estigui oberta al públic, es 
podrà accedir a qualsevol dependència de la mateixa tal com 
despatxos, magatzems, sala reunions, etc.  

− Per poder utilitzar les pistes pels entrenaments, s’haurà de garantir un 
número mínim d’esportistes, depenent de la categoria. 

− Si el/la responsable de l’equip no està present, l’equip no podrà 
entrenar/jugar. 

− Per poder accedir a la instal·lació, els/les delegats/des d’equip han 
d’omplir el full d’incidències que se’ls facilitarà a consergeria. 

− Per trepitjar el terreny de joc cal portar calçat esportiu adient. 
− Per poder accedir al terreny de joc, obligatòriament tots els esportistes 

hauran de netejar-se les sabatilles als vestidors, de la qual cosa es 
responsabilitzarà el/la delegat/da d’equip.  

− Els equips podran accedir a les instal·lacions una hora abans de l’horari 
que tinguin assignat pels partits. 

− Les portes de les instal·lacions es tancaran a tots els efectes mitja hora 
després de l’últim entrenament o partit.  

− No està permès empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les 
instal·lacions  i la resta d’usuaris. 

− És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes. 
− És obligatori fer bon ús de totes les dependències municipals, pista, 

vestidors, dutxes, passadissos, grades etc. i en general de tot el 
material que formi part de la instal·lació.  
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− Els canvis en els horaris d’entrenament o partits oficials es realitzaran 
amb 7 dies d’antelació. Només en cas de força major els canvis es 
podran fer amb 48 hores com a mínim. 

 
Article 21. Estadi de Futbol La Ferreria. (F-11 i F -7) 
 
1. Aquestes instal·lacions obriran per a activitats esportives, entrenaments i partits 

de la segona quinzena d’agost a finals de juny. L’accés a aquestes instal·lacions 
serà facilitat pel servei de consergeria com a màxim en els horaris següents:  

− de dilluns a divendres de 15,45 hores a 23,45 hores. (obert al públic a 
partir de les 16 hores). 

− dissabtes de 7,30 hores a 21,30 hores. 
− diumenges de 7,30 hores a 17,45 hores.  
− els dies festius només obrirà per a partits oficials. 
− el mes de juliol obrirà, segons les necessitats de la programació, per als 

Casals Esportius organitzats per l’IME.  
2. La utilització de les instal·lacions, estarà supeditada a l’oportuna autorització i/o 

abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança fiscal corresponent. 
3. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 

sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

4. Els usuaris hauran d’anar proveïts de roba i calçat esportiu, adequats a l’activitat 
o esport practicat, i en particular utilitzar calçat amb tacs de goma. 

5. Els usuaris seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, no 
responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut dels mateixos. 

6. Tot el material esportiu utilitzat, deurà ser recollit i retornat al lloc assignat. 
7. L’accés  i permanència a les pistes esportives estarà restringit als esportistes, 

equip arbitral i personal tècnic autoritzat. 
8. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hi hagi 

un/a monitor/a o responsable major d’edat, fins que els esportistes abandonin la 
instal·lació, essent aquest el responsable de vetllar pel compliment de les 
normes. 

9. Els acompanyants deuran romandre a les grades o al recinte, sense possibilitats 
d’accedir als terrenys de joc i vestidors. 

10. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot/a usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

11. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se al/la conserge de la 
instal·lació, el/la qual és el/la màxim/a responsable del recinte mentre no hi hagi 
un altre representant de l’Ajuntament. 

12. Les entitats esportives que tinguin horaris d’entrenament i/o partits assignats, 
hauran d’informar als seus/ves directius/ves, entrenadors/es, personal tècnic i 
esportistes del següent: 

− És obligatori que les entitats assignen un/a delegat/da de camp per als 
partits que hagin de disputar la seva entitat. Aquest/a delegat/da haurà 
de personar-se al camp, com a mínim 30 minuts abans de l’inici del 
partit que s’hagi de disputar, i serà el responsable de fer complir aquest 
Reglament, tant als esportistes de l’entitat, als equips visitants, com al 
públic en general, si escau.  

− Només en els horaris que la instal·lació estigui oberta al públic, es 
podrà accedir a qualsevol dependència de la mateixa tal com 
despatxos, magatzems, sala reunions, etc.  

− Per poder utilitzar els terrenys de joc pels entrenaments, s’haurà de 
garantir un número mínim de jugadors, depenent de la categoria. 
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− Si el/la la responsable de l’equip no està present, l’equip no podrà 
entrenar/jugar. 

− Per poder accedir a la instal·lació, els/les delegats/des d’equip han 
d’omplir el full d’incidències que se’ls facilitarà a consergeria. 

− Per trepitjar el terreny de joc cal portar calçat esportiu adient. 
− Els equips podran accedir a les instal·lacions una hora abans de l’horari 

que tinguin assignat pels partits. 
− Les portes de les instal·lacions es tancaran a tots els efectes mitja hora 

després de l’últim entrenament o partit.  
− No està permès empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les 

instal·lacions  i la resta d’usuaris. 
− És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes. 
− És obligatori fer bon ús de totes les dependències municipals, pista, 

vestidors, dutxes, passadissos, grades etc. i en general de tot el 
material que formi part de la instal·lació.  

− Els canvis en els horaris d’entrenament o partits oficials es realitzaran 
amb 7 dies d’antelació. Només en cas de força major els canvis es 
podran fer amb 48 hores com a mínim. 

 
Article 22. Camp de Futbol Can Sant Joan, Pista sem i-coberta i descoberta 

Escola El Viver. 
 
1. Aquestes instal·lacions obriran per a activitats esportives, entrenaments i partits 

de la segona quinzena d’agost fins a finals de juny. L’accés a aquestes 
instal·lacions serà facilitat pel servei de consergeria com a màxim en els horaris 
següents:  

− de dilluns a divendres  de 16,45 hores a 23,45 hores. (Obert al públic a 
partir de les 17 hores).  

− dissabtes i diumenges  de 7,30 hores a 21,30 hores. 
− els dies festius només obrirà per a partits oficials. 
− Dins les possibilitats l’Escola El Viver s’utilitzarà com a pati obert durant 

l’horari que estigui obert el Camp de Futbol facilitant-se l’accés pel 
Camp de Futbol, i el mes de juliol i primera quinzena d’agost de 17,30 
hores a 21,30 hores facilitant l’accés pel carrer Font. 

− el mes de juliol obrirà, segons les necessitats de la programació, per als 
Casals Esportius organitzats per l’IME.  

2. La utilització de les instal·lacions, estarà supeditada a l’oportuna autorització i/o 
abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança fiscal corresponent. 

3. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 
sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

4. Els usuaris hauran d’anar proveïts de roba i calçat esportiu, adequats a l’activitat 
o esport practicat, en particular utilitzar calçat amb tacs de goma. 

5. Els usuaris seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, no 
responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut del mateixos. 

6. Tot el material esportiu utilitzat, deurà ser recollit i retornat al lloc assignat. 
7. L’accés  i permanència a les pistes esportives estarà restringit als esportistes, 

equip arbitral i personal tècnic autoritzat. 
8. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hi hagi 

un/a monitor/a o responsable major d’edat, fins que els esportistes abandonin la 
instal·lació, essent aquest el/la responsable de vetllar pel compliment de les 
normes. 
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9. Els acompanyants deuran romandre a les grades o al recinte, sense possibilitats 
d’accés al terreny de joc i vestidors. 

10. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot/a usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

11. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se al/la conserge de la 
instal·lació, el/la qual és el/la màxim/a responsable del recinte mentre no hi hagi 
un altre representant de l’Ajuntament. 

12. Les entitats esportives que tinguin horaris d’entrenament i/o partits assignats, 
hauran d’informar als seus/ves directius/ves, entrenadors/es, personal tècnic i 
esportistes del següent: 

− És obligatori que les entitats assignen un/a delegat/da de camp per als 
partits que hagin de disputar la seva entitat. Aquest/a delegat/da haurà 
de personar-se al camp, com a mínim 30 minuts abans de l’inici del 
partit que s’hagi de disputar, i serà el/la responsable de fer complir 
aquest Reglament, tant als esportistes de l’entitat, als equips visitants, 
com al públic en general, si escau.  

− Només en els horaris que la instal·lació estigui oberta al públic, es 
podrà accedir a qualsevol dependència de la mateixa tal com 
despatxos, magatzems, sala reunions, etc.  

− Per poder utilitzar el terreny de joc i les pistes pels entrenaments, 
s’haurà de garantir un número mínim de jugadors, depenent de la 
categoria i esport. 

− Si el/la la responsable de l’equip no està present, l’equip no podrà 
entrenar/jugar. 

− Per poder accedir a la instal·lació, els/les delegats/des d’equip han 
d’omplir el full d’incidències que se’ls facilitarà a consergeria. 

− Per trepitjar el terreny de joc cal portar calçat esportiu adient. 
− Els equips podran accedir a les instal·lacions una hora abans de l’horari 

que tinguin assignat pels partits. 
− Les portes de les instal·lacions es tancaran a tots els efectes mitja hora 

després de l’últim entrenament o partit. 
− No està permès empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les 

instal·lacions  i la resta d’usuaris. 
− És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes. 
− És obligatori fer bon ús de totes les dependències municipals, pista, 

vestidors, dutxes, passadissos, grades etc. i en general de tot el 
material que formi part de la instal·lació.  

− Els canvis en els horaris d’entrenament o partits oficials es realitzaran 
amb 7 dies d’antelació. Només en cas de força major els canvis es 
podran fer amb 48 hores com a mínim. 

 
Article 23. Zona d’Atletisme de La Ferreria. 
 
1. Aquestes instal·lacions obriran per a activitats esportives i entrenaments de 

l’ultima setmana d’agost a l’última setmana de juliol. L’accés a aquestes 
instal·lacions serà facilitat pel servei de consergeria com a màxim en els horaris 
següents:  

− de dilluns a divendres  de 15,30 hores a 21,30 hores. (Obert al públic a 
partir de les 17 hores).  

− els dies festius només obrirà per a competicions oficials, si escau. 
− el mes de juliol obrirà, segons les necessitats de la programació, per als 

Casals Esportius organitzats per l’IME.  
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2. La utilització de les instal·lacions, estarà supeditada a l’oportuna autorització i/o 
abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança fiscal corresponent. 

3. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 
sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

4. Els usuaris hauran d’anar proveïts de roba i calçat esportiu, adequats a l’activitat 
o l’esport practicat. 

5. Els usuaris seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, no 
responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut del mateixos. 

6. Tot el material esportiu utilitzat, deurà ser recollit i retornat al lloc assignat. 
7. L’accés  i permanència a les pistes esportives estarà restringit als esportistes, 

equip arbitral i personal tècnic autoritzat. 
8. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hi hagi 

un/a monitor/a o responsable major d’edat, fins que els esportistes abandonin la 
instal·lació, essent aquest el responsable de vetllar pel compliment de les 
normes. 

9. Els acompanyants deuran romandre a les grades o al recinte, sense possibilitats 
d’accés a les pistes i vestidors. 

10. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot/a usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

11. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se al/la conserge de la 
instal·lació, el/la qual és el/la màxim/a responsable del recinte mentre no hi hagi 
un altre representant de l’Ajuntament. 

12. Les entitats esportives que tinguin horaris d’entrenament, hauran d’informar als 
seus/ves directius/ves, entrenadors/es, personal tècnic i esportistes del següent: 

− Només en els horaris que la instal·lació estigui oberta al públic, es 
podrà accedir a qualsevol dependència de la mateixa tal com 
despatxos, magatzems, sala reunions, etc.  

− Per poder accedir a la instal·lació, els/les delegats/des d’equip han 
d’omplir el full d’incidències que se’ls facilitarà a consergeria. 

− Les portes de les instal·lacions es tancaran a tots els efectes mitja hora 
després de l’últim entrenament. 

− No està permès empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les 
instal·lacions  i la resta d’usuaris. 

− És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes. 
− És obligatori fer bon ús de totes les dependències municipals, pista, 

vestidors, dutxes, passadissos, grades etc. i en general de tot el 
material que formi part de la instal·lació.  

− Els canvis en els horaris d’entrenament es realitzaran amb 7 dies 
d’antelació. Només en cas de força major els canvis es podran fer amb 
48 hores com a mínim. 

 
Article 24. Zona de Petanca Pla d’en Coll. 
 
1. Aquesta instal·lació obrirà tot l’any. L’accés serà facilitat pel servei de 

consergeria com a màxim en els horaris següents:  
 

De setembre a febrer: 

− de dilluns a dijous de 10,30 hores a 12,30 hores i de 17,00 hores a 
20,45 hores. 

− divendres i dissabte de 10,30 hores a 12,30 hores i de 16,30 hores a 
21,00 hores. 
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− diumenges de 7,30 hores a 15,30 hores. (*) 
 

De març a juny: 
 

− de dilluns a dijous de 10,30 hores a 12,30 hores i de 17,00 hores a 
20,45 hores. 

− divendres de 10,30 hores a 12,30 hores i de 16,00 hores a 21,00 hores. 
− dissabtes de 15.30 hores a 21.30 hores. 
− diumenges de 9.00 hores a 15.00 hores.  

 
� Obrirà tots el dies menys els festius següents: 

1 de gener. 
6 de gener. 
divendres Sant. 
dilluns de Pasqua. 
25 de desembre. 
26 de desembre. 
 

*Horari flexible dissabtes i diumenges, en funció dels partits oficials del C. Petanca 
Montcada 
 
Els mesos de juliol i agost els horaris d’obertura seran els següents: 
 

− De dilluns a dijous de 18,30 hores a 21,30 hores.  
− Divendres i dissabtes  de 17,00 hores a 21,30 hores. 
− Diumenges tancat. 
 

2. La utilització de les instal·lacions per a entitats de Petanca, estarà supeditada a 
l’oportuna autorització i/o abonament de la taxa o preu públic establert a 
l’Ordenança fiscal corresponent. 

3. Aquesta instal·lació permet l’ús lliure per a particulars i a tal efecte estaran 
senyalitzades dues Pistes de Petanca. 

4. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 
sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

5. Els usuaris hauran d’anar proveïts de roba i calçat esportiu, adequats a l’activitat 
o l’esport practicat. 

6. Els usuaris seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, no 
responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut del mateixos. 

7. Tot el material esportiu utilitzat, deurà ser recollit i retornat al lloc assignat. 
8. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hagi un/a 

monitor/a o responsable major d’edat, fins que els esportistes abandonin la 
instal·lació, essent aquest el responsable de vetllar pel compliment de les 
normes. 

9. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot/a usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

10. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se al/la conserge de la 
instal·lació, el/la qual és el/la màxim/a responsable del recinte mentre no hi hagi 
un altre representant de l’Ajuntament. 

11. Les entitats esportives que tinguin horaris d’entrenament, hauran d’informar als 
seus/ves directius/ves, entrenadors/es, personal tècnic i esportistes del següent: 

− És obligatori que les entitats assignen un/a delegat/da de camp per als 
partits que hagin de disputar la seva entitat. Aquest/a delegat/da haurà 
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de personar-se al camp, com a mínim 30 minuts abans de l’inici del 
partit que s’hagi de disputar, i serà el responsable de fer complir aquest 
Reglament, tant als esportistes de l’entitat, als equips visitants, com al 
públic en general, si escau.  

− Només en els horaris que la instal·lació estigui oberta al públic, es 
podrà accedir a qualsevol dependència de la mateixa tal com 
despatxos, magatzems, sala reunions, etc.  

− És obligatori fer bon ús de totes les dependències municipals i en 
general de tot el material que formi part de la instal·lació.  

− Els canvis en els horaris d’entrenament es realitzaran amb 7 dies 
d’antelació. Només en cas de força major els canvis es podran fer amb 
48 hores com a mínim. 

 
Article 25. Pista semi-coberta Can Cuiàs. 
 
1. L’accés als vestidors d’aquestes instal·lacions serà regulat mitjançant conveni 

signat amb l’IME per a entitats esportives com a màxim en els horaris següents:  
− De dilluns a divendres  de 17,00 hores a 23,00 hores.  
− Dissabtes i diumenges partits de lliga horaris autoritzats.  
− Al mes de juliol, segons les necessitats de la programació, per als 

Casals Esportius organitzats per l’IME.  
− També es podrà utilitzar el terreny de jocs com a ús lliure de dilluns a 

diumenge en els horaris lliures d’entrenaments o competicions oficials. 
2. La utilització de les instal·lacions, estarà supeditada a l’oportuna autorització i/o 

abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança fiscal corresponent. 
3. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 

sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

4. Els usuaris hauran d’anar proveïts de roba i calçat esportiu, adequats a l’activitat 
o l’esport practicat. 

5. Els usuaris seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, no 
responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut dels mateixos. 

6. Tot el material esportiu utilitzat, deurà ser recollit i retornat al lloc assignat. 
7. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hi hagi 

un/a monitor/a o responsable major d’edat, fins que els esportistes abandonin la 
instal·lació, essent aquest el responsable de vetllar pel compliment de les 
normes. 

8. Els acompanyants deuran romandre a les grades o al recinte, sense possibilitats 
d’accés als vestidors. 

9. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

10. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se per escrit a les oficines 
de l’IME. 

11. Les entitats esportives que tinguin horaris d’entrenament i/o partides assignades, 
hauran d’informar als seus/ves directius/ves, entrenadors/es, personal tècnic i 
esportistes del següent: 

 
− És obligatori que les entitats assignen un/a delegat/da de camp per les  

partides que hagi de disputar la seva entitat. Aquest/a delegat/da haurà 
de personar-se a les pistes, com a mínim 30 minuts abans de l’inici les 
partides que s’hagi de disputar, i serà el responsable de fer complir 
aquest Reglament, tant als esportistes de l’entitat, als equips visitants, 
com al públic en general, si escau.  
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− Si el/la la responsable de l’equip no està present, l’equip no podrà 
entrenar/jugar. 

− Els equips podran accedir a les instal·lacions una hora abans de l’horari 
que tinguin assignat pels partits. 

− No està permès empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les 
instal·lacions  i la resta d’usuaris. 

− És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes. 
− És obligatori fer bon ús de totes les dependències municipals, pista, 

vestidors, dutxes, passadissos, grades etc. i en general de tot el 
material que formi part de la instal·lació.  

− Els canvis en els horaris d’entrenament o partits oficials es realitzaran 
amb 7 dies d’antelació. Només en cas de força major els canvis es 
podran fer amb 48 hores com a mínim. 

 
Article 26. Pista semi-coberta, descoberta  i Gimnà s de l’Aulari Escola Elvira 

Cuyàs.  
 
1. Aquestes instal·lacions obriran per a activitats esportives, entrenaments i partits 

de la segona quinzena d’agost a finals de juny. L’accés a aquestes instal·lacions 
serà regulat mitjançant conveni signat amb l’IME i prèvia assignació del servei de 
consergeria, com a màxim en els horaris següents:  

− de dilluns a divendres  de 19,00 hores a 22,00 hores.  
− dissabtes i diumenges partits de lliga. 
− el mes de juliol obrirà, segons les necessitats de la programació, per als 

Casals Esportius organitzats per l’IME.  
2. La utilització de les instal·lacions, estarà supeditada a l’oportuna autorització i/o 

abonament de la taxa o preu públic establert a l’Ordenança fiscal corresponent. 
3. Les entitats esportives, centres escolars, associacions, particulars, etc. al 

sol·licitar l’ús seran responsables de proveir-se de l’assegurança corresponent, 
eximint a l’IME de qualsevol responsabilitat al respecte. 

4. Els usuaris hauran d’anar proveïts de roba i calçat esportiu, adequats a l’activitat 
o l’esport practicat. 

5. Els usuaris seran responsables de l’ús adequat dels materials i aparells, no 
responsabilitzant-se l’IME de l’ús indegut del mateixos. 

6. Tot el material esportiu utilitzat, deurà ser recollit i retornat al lloc assignat. 
7. Quan l’activitat estigui realitzada per menors d’edat, serà necessari que hi hagi 

un/a monitor/a o responsable major d’edat, fins que els esportistes abandonin la 
instal·lació, essent aquest el responsable de vetllar pel compliment de les 
normes. 

8. Els acompanyants deuran romandre a les grades o al recinte, sense possibilitats 
d’accedir als vestidors. 

9. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a tot/a usuari/a que no faci un bon ús de les instal·lacions.  

10. Qualsevol anomalia o deficiència haurà de comunicar-se per escrit a les oficines 
de l’IME. 

11. Les entitats esportives que tinguin horaris d’entrenament i/o partits assignats, 
hauran d’informar als seus/ves directius/ves, entrenadors/es, personal tècnic i 
esportistes del següent: 

− És obligatori que les entitats assignen un delegat de camp pels partits 
que hagi de disputar la seva entitat. Aquest/a delegat/da haurà de 
personar-se al camp, com a mínim 30 minuts abans de l’inici del partit 
que s’hagi de disputar, i serà el responsable de fer complir aquest 
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Reglament, tant als esportistes de l’entitat, als equips visitants, com al 
públic en general, si escau.  

− Només en els horaris que la instal·lació estigui oberta al públic, es 
podrà accedir a qualsevol dependència de la mateixa tal com 
despatxos, magatzems, sala reunions, etc.  

− Per poder utilitzar les pistes pels entrenaments, s’haurà de garantir un 
número mínim de jugadors, depenent de la categoria. 

− Si el/la la responsable de l’equip no està present, l’equip no podrà 
entrenar/jugar. 

− Els equips podran accedir a les instal·lacions una hora abans de l’horari 
que tinguin assignat pels partits. 

− Les portes de les instal·lacions es tancaran a tots els efectes mitja hora 
després de l’últim entrenament o partit. 

− No està permès empènyer o fer jocs que pugin ocasionar risc per a les 
instal·lacions  i la resta d’usuaris. 

− És obligatori l’ús de sabatilles de bany als vestidors i dutxes. 
− És obligatori fer bon ús de totes les dependències municipals, pista, 

vestidors, dutxes, passadissos, grades etc. i en general de tot el 
material que formi part de la instal·lació.  

− Els canvis en els horaris d’entrenament o partits oficials es realitzaran 
amb 7 dies d’antelació. Només en cas de força major els canvis es 
podran fer amb 48 hores com a mínim. 

                                                                                                                                                                                                    
TITOL V. RÈGIM SANCIONADOR.  
  
Article 27. Responsabilitat administrativa i potest at sancionadora. 
 
1. Seran responsables de les infraccions establertes al present Reglament totes les 

persones físiques o jurídiques que realitzin qualsevol de les accions i/o 
omissions constitutives de les mateixes. 

2. Quant els usuaris de les instal·lacions siguin associacions esportives, centres 
docents i d’altres persones jurídiques, aquestes respondran solidàriament de les 
infraccions comeses per qualsevol dels seus membres integrants o persones 
designades o autoritzades per ells, per a l’ús de la instal·lació, en els termes que 
preveu la normativa d’aplicació, sense perjudici dels efectes que dites infraccions 
poguessin  suposar per a futures autoritzacions. 

3. L’òrgan competent per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors per 
a les infraccions previstes a quest Reglament, serà l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac, o Regidor en qui delegui. 

 
Article 28. Procediment. 
 
El procediment sancionador s’ajustarà als principis establerts al Títol IX de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de Regiment Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú i el Real Decret 1.398/1993, de 4 d’agost, que 
aprova el Reglament de Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora o 
norma que el substitueixi. 
 
Article 29. Infraccions. 
 
1. Les infraccions  es qualifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
2. Es consideren infraccions lleus: 
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a. Introduir animals de qualsevol espècie i/o objectes no permesos com 

llaunes, recipients de vidre etc., a les instal·lacions, zones de pràctiques 
esportives i annexos. 

b. Fumar a les instal·lacions esportives i elements annexos, excepte a les 
zones habilitades o autoritzades. 

c. La pràctica de jocs, escalfaments o esports amb balons, pilotes o 
d’altres objectes als espais que no es considerin esportius. 

d. La circulació amb patins, monopatins, bicicletes o qualsevol altre vehicle 
a les instal·lacions esportives, excepte als llocs destinats a tal finalitat. 

e. La no utilització del calçat i la roba adequats a cada zona especifica, 
destinada a la pràctica esportiva. 

f. Incompliment de les normes de règim intern de la instal·lació. 
g. No atendre les obligacions de pagament de les taxes o preus públics 

establerts. 
h. Falta de respecte verbal o físic al personal responsable de la instal·lació 

o a qualsevol usuari de la mateixa. 
i. Qualsevol altre incompliment de les normes establertes en el present 

Reglament, que no es trobin qualificades com a infraccions de caràcter 
greu o molt greu. 

 
 
3. Es consideren infraccions greus: 
 

a. L’entrada als vestidors destinats exclusivament a l’altre sexe i/o actes 
notoris que atemptin contra el decòrum públic o la dignitat. 

b. L’alteració de l’ordre a l’interior del recinte o instal·lació esportiva. 
c. No atendre de forma reiterativa les indicacions o instruccions que els 

responsables estableixin per al bon funcionament dels serveis i les 
instal·lacions. 

d. Causar danys o deteriorament a les instal·lacions, equipament, material 
esportiu i elements annexos. 

e. La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
f. La realització d’actes que impliquin obstrucció o alteració de l’ús de les 

instal·lacions o equipaments i/o a altres persones. 
 

4. Es consideren infraccions molts greus: 
 

a. La cessió del carnet d’abonat o permetre l’ús de les instal·lacions a un 
tercer. 

b. L’alteració reiterada de l’ordre a l’interior del recinte o instal·lació. 
c. Causar danys o deteriorar greument les instal·lacions, equipaments, 

material esportiu i/o elements annexos. 
d. La realització d’actes que impliquin, impediment greu i rellevant 

obstrucció de l’ús de les instal·lacions i equipaments i/o a altres 
persones. 

e. La utilització de les instal·lacions esportives per a finalitats diferents a 
les previstes a l’autorització d’ús. 

f. Incompliment de les obligacions específiques assumides a l’obtenir 
l’autorització de l’ús de les instal·lacions. 
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Article 30. Sancions. 
 
1. Quan la infracció es trobi tipificada per la legislació sectorial aplicable, la sanció 

s’adequarà al previst a aquesta legislació, en qualsevol altre cas s’aplicaran les 
sancions següents: 

 
a. Per la comissió d’infraccions lleus advertiment, inhabilitació d’ús de les 

instal·lacions fins a tres mesos i/o imposició de multa fins a 200 euros, 
en funció de la major o menor gravetat dels fets. 

 
b. Per la comissió d’infraccions greus, inhabilitació d’ús de les 

instal·lacions fins a sis mesos i/o multa de 200 a 500 euros, en funció 
de la major o menor gravetat dels fets. 

 
c. Per la comissió d’infraccions molts greus, inhabilitació d’ús de les 

instal·lacions de sis mesos a perpetuïtat i/o multa de 500 a 1.000 euros, 
en funció de la major o menor gravetat dels fets. 

 
2. L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador, a proposta de 

l’instructor, podrà reduir en un 50% l’import de la sanció econòmica, o 
incrementar-lo un 100%, atenent a la intensitat de la pertorbació, la importància 
del deteriorament o danys causats, intencionalitat o negligència amb que es va 
realitzar la infracció. 

3. En cap cas l’import econòmic de la sanció serà inferior al benefici il·lícit obtingut 
per l’infractor, podent-se superar els límits de la multa prevista a l’article anterior. 
La valoració del benefici il·lícit es realitzarà conforme als valors i preus de 
mercat. 

4. Es podran imposar també altres sancions no econòmiques previstes per la 
legislació, com la suspensió o revocació d’autoritzacions municipals. 

5. Totes les sancions són independents de la possibilitat d’exigir al responsable la 
reparació del dany o deteriorament produït, i en cas d’incompliment, de procedir 
a la imposició de multes coercitives o a la execució subsidiària. Si els danys 
foren irreparables la indemnització es correspondrà amb l’import de reposició a 
nou dels béns o elements en qüestió. 

 
Article 31. Prescripció. 
 
El termini de prescripció de les infracció i les sancions serà l’establert a l’article 132 de 
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, o a la legislació que la substitueixi, en concret 
l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, un cop 
aquesta llei entri en vigor.  
 
Disposició final. Entrada en Vigor.  
 
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el “Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona”. 
 


