
 

 

Normes generals aplicables a totes les instal·lacions i espais 
esportius    

Capítol I: de la utilització de les instal·lacions:  

Art. 1 
· Les instal·lacions Esportives Municipals es destinaran a les pràctiques següents: 
· Esport d’iniciació. 
· Esport de competició. 
· Educació Física Escolar. 
· Serveis propis de la Regidoria d’Esports. 
· Activitat física i esportiva de lleure. 
· També s’hi podran practica altres activitats físiques i esportives, així com recreatives i 
culturals, sempre que sigui tècnicament possible i previ acord de la Regidoria d’esports. 

Art. 2  
La priorització de l’ús de les IEM vindrà determinat per les següents variables: 

a) modalitat esportiva, tenen prioritat d’ús les modalitats esportives que es detallen de 
cada IEM:  

a. CEM Isaac Gàlvez: Bàsquet, Handbol, Voleibol i Korfbal 
b. Pavelló Municipal d’Esports: Hoquei patins, Futbol sala, Esport Adaptat i 

Gimnàstica. 
c. Complex Municipal de Futbol: Futbol a 7 i a 11 
d. Pista Poliesportiva de la Collada: Patinatge artístic 

b) Tenen prioritat d’ús aquelles entitats que disposin de equips representatius a totes 
les categories de competició de formació per sobre d’aquelles que només tinguin 
equips en determinades categories. 

c) Categoria i nivell: es prioritzarà l’ús de les IEM prioritzant les categories i nivells de 
competició de sènior i màxim nivell a categories inferiors. 

d) Tenen prioritat d’ús aquelles entitats que no disposin d’instal·lacions esportives 
pròpies. 

L’accés de nous col·lectius (entitats i clubs que actualment no son usuàries de les IEM) a les 
IEM estarà condicionat a la capacitat d’aquesta d’acollir més usuaris/es dins l’horari de la 
instal·lació. Davant una ocupació total, no seran acceptades noves sol·licituds d’ús fins que 
aquesta quota d’ocupació es redueixi. 

La Regidoria d’Esports, segons el nombre el nombre de sol·licituds i la disponibilitat de les 
instal·lacions, confeccionarà seguint els criteris d’utilització un pla d'ús Anual. Aquest pla es 
revisarà trimestralment d’acord amb les alteracions eventuals de les activitats imprevistes. 
 
Aquestes sol·licituds s’hauran de realitzar: 
 
Per activitats puntuals i campus: del 1 al 31 de gener (per activitat de l’any en curs) 
Per a entrenaments i partits: de l’1 al 15 de maig (per als entrenaments i partits de setembre 
a juny) 
 
Fora d’aquest termini les sol·licituds vindran vinculada a la disponibilitat d’espai. 
 
 



 

 

Art. 3 Dels usuaris i usuàries de les instal·lacions esportives municipals 
 
1. Usuaris/àries individuals 
Són les persones físiques autoritzades per a la pràctica de l’esport en una instal·lació 
esportiva. Poden ser abonats/des, usuaris/àries puntuals o cursetistes. 
L’ús de la instal·lació comportarà el pagament del preu públic corresponent a la modalitat 
d’ús i en relació amb cada instal·lació, segons la modalitat esportiva a practicar. 
L’usuari/ària puntual, per adquirir aquesta condició, únicament ha d’abonar el preu de 
l’entrada previst per a cada instal·lació, i serà admès/esa a la utilització dels serveis sempre 
que no existeixin problemes amb l’aforament i que compleixi la resta de determinacions 
relatives a l’accés i l'ús de les instal·lacions previstes en aquesta Normativa. 
 
2. Usuàries i usuaris col·lectius 
a) Clubs i entitats esportives 
Són aquelles entitats jurídiques que figuren legalment inscrites en el Registre d’entitats 
esportives de la Generalitat i al registre municipal d’entitats. 
 
b) Centres docents 
El règim d’utilització de les IEM serà aquell que autoritzi la Regidoria d’Esports d’acord amb 
les sol·licituds formulades pels diferents centres docents abans del 30 d’octubre de cada 
any. 
 
c) Altres 
Associacions culturals i/o socials la finalitat bàsica de les quals no sigui la pràctica esportiva 
ni el foment de l’esport, però que portin a terme activitats esportives per als seus associats i 
associades, així com els grups informals d’usuaris/àries que ho sol·licitin. El règim 
d’autorització de l’ús de les instal·lacions serà el previst per als usuaris/àries individuals, si 
bé estan obligats a facilitar a la Secció d'Esports la relació de les persones que en faran ús 
com a integrants d’aquest grup. 
 
3. Espectadors/res 
Són aquelles persones que accedeixen a les instal·lacions esportives amb la finalitat de 
presenciar un esdeveniment esportiu o d’altre caire que hi tingui lloc. Per accedir-hi hauran 
d’acreditar que disposen del títol d’accés corresponent, en el cas que existeixi. 
 
4. Altres 
La resta de persones que hagin de romandre a les IEM per a la realització de qualsevol de 
les activitats previstes o acompanyant menors d’edat tindran la condició d'usuaris/àries als 
efectes de compliment de les disposicions de bon ús de les instal·lacions i de la resta que 
els pugui ser d’aplicació, d'acord amb el que regula aquesta Ordenança . 

Art. 3 
· Per fer ús de les instal·lacions Municipals hi ha un nombre mínim de practicants establert: 
· 6 per esports d’equip en pistes poliesportives. 
· 9 per camps de futbol 
· En el cas dels esports individuals aquell nombre que la Regidoria consideri. 
L’aplicació d’aquests mínims podrà ser modificada segons criteris de la Regidoria d’Esports. 

Art. 4 
A nivell individual, per utilitzar les instal·lacions cal portar el carnet d’abonat, adquirir  
l’entrada puntual o estar inscrit en alguna activitat dirigida.                                         
A nivell col·lectiu, per utilitzar les instal·lacions cal haver fet correctament la reserva i 
presentar l’autorització en l’accés a la instal·lació. 

 



 

 

Art. 5 
Els menors de 14 anys hauran d' accedir a la instal·lació acompanyats d' un adult, que es 
farà responsable de què es respectin i acompleixin les normes específiques de cada espai. 

Art. 6 
Qualsevol necessitat d’ús fora de temporada s’haurà de sol·licitar a la Regidoria d’Esports 
que farà la deguda autorització segons els horaris disponibles. 

Art. 7 
Dissabtes i diumenges: la instal·lació restarà oberta segons les necessitats de competició.  
 
Festius entre setmana: la instal·lació estarà tancada menys en el cas de competició 
federada obligatòria. 
 
Durant les vacances de Nadal i Setmana Santa: 
Els col·lectius escolars seguiran estrictament el calendari escolar.  
Els altres col·lectius hauran de sol·licitar especialment les hores d’ús de la instal·lació. En 
cas contrari no es podrà utilitzar. 

Art. 8 
Els col·lectius visitants que hagin d’utilitzar un vestidor exclusivament, i per obtenir-ne una 
clau, el/la responsable haurà de deixar les dades del DNI i telèfon, per tal de garantir el seu 
bon ús.  

Art. 9 
S' hauran de respectar puntualment els horaris establerts en l' acord d' utilització, tant pel 
que fa a la finalització dels entrenaments i les activitats, com en la sortida de la instal·lació. 

Capítol II: de les prohibicions d’entrada a les instal·lacions: 

Art. 10 
No es poden entrar objectes ni envasos de vidre o de qualsevol altre material que es pugui 
trencar.  

Art. 11 
No es poden entrar animals, excepte casos especials com els gossos pigalls.  

Art. 12 
Queda totalment prohibit la introducció de bengales o focs d’artifici en els recintes esportius, 
ART.74 de la llei de l’esport. segons l’art 77 de la llei de l’esport, l’incompliment d’aquesta 
norma pot portar sancions greus.  

Art. 13 
Dintre dels recintes esportius està totalment prohibit, la venta i consum de begudes 
alcohòliques. 

Art. 14 
En les Instal·lacions està expressament prohibit fumar. 

Art. 15 
En les Instal·lacions està expressament prohibit menjar aliments amb closca (pipes, 
cacauets, ...) (excepte en els espais habilitats com a bar) així com llençar xiclets a terra.  



 

 

Art. 16 
No es poden entrar cap mena vehicles si no estan degudament autoritzats. 

Art. 17 
El públic no podrà, sota cap pretext, accedir als vestuaris dels/les esportistes. 

Capítol III: de les normes d’ús i de comportament:  

Art. 18 
· Cal respectar els altres usuaris.  
· Cal respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.  
· Cal fer un bon ús de les instal·lacions i del material esportiu.  
· Cal fer ús de les papereres.  
· Cal utilitzar xancletes de goma als vestidors i a les dutxes.  
· Cal no malgastar l’aigua durant la dutxa, és un bé preuat i limitat.  
· Cal deixar els vestidors en bones condicions per als propers usuaris.  
· Cal respectar els horaris de cada espai esportiu.  

Art. 19 
Entrenadors/res: 
· L’entrenador, es responsabilitzarà de què, una vegada finalitzada l'activitat, la instal·lació i 
els espais esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar. En cas que 
l’entitat disposi d’un espai per a desar aquest material en la instal·lació, essent aquesta 
entitat la responsable de mantenir aquest espai endreçat. 
· L' accés i la sortida de la instal·lació es realitzarà un màxim de 15 minuts abans i després 
de l' hora marcada per a l' entrenament, com a temps de vestidor. 
· La nova Llei de l'esport preveu la presencia d'un tècnic titulat en qualsevol activitat 
esportiva dirigida i com a part de l'activitat es pot entendre l'estada als vestidors i fins i tot el 
desplaçament a la instal·lació si s'escau. 

Art. 20 
Material: 
· El material específic fungible (pilotes, cons, etc.) el durà cada usuari/ària o en el seu 
defecte serà el del Club. En cas que l’entitat disposi d’un espai per a desar el seu material 
fungible, l’entitat haurà de conservar aquest espai en tot moment endreçat.  
· El material que és patrimoni de la instal·lació i que és d’ús quotidià, està a disposició 
dels/les usuaris/àries sempre i quan es compleixi la normativa. 
· Haurà de sol·licitar el material al/la conserge. 
· El material serà col·locat, retirat i retornat al seu lloc pels membres del col·lectiu usuari. 
· Els usuaris de la instal·lació donaran immediat avís als responsables d' aquesta respecte 
qualsevol desperfecte observat o produït. 
· Tots els/les usuaris/àries seran responsables dels desperfectes que puguin causar a 
conseqüència d’un mal ús del material i/o de la instal·lació, hi hauran d’abonar l’import de la 
reparació. 
· Tots els/les usuaris/àries seran responsables dels danys personals que puguin causar a 
conseqüència d’un mal ús del material i/o de la instal·lació.  
· Cada entitat té l' obligació de portar la seva pròpia farmaciola. En cas de lesions, es podrà 
utilitzar la sala de primers auxilis. 

Art. 21 
Pel que fa al personal responsable de la instal·lació: 
· Seguiu les indicacions del personal responsable de la instal·lació.  
· Per a qualsevol dubte adreceu-vos al personal responsable de la instal·lació. 
· El/la conserge té tota l’autoritat per aplicar les normes d’ús de la instal·lació, i solucionar 
els aspectes no previstos en aquest reglament. 



 

 

Art. 22 
Normes de seguretat i pla d’evacuació: 
· En cas d’evacuació cal que seguiu les normes del responsable de la instal·lació. 
· Cal respectar la capacitat màxima de cada espai esportiu. 
· Durant les celebracions de competicions i esdeveniments esportius que poden aportar 
gran afluència de públic, cal aplicar les mesures de seguretat establertes en el pla 
d’evacuació específic per a cada instal·lació. L’aplicació d’aquestes és responsabilitat de 
l’organisme, club o entitat organitzador de l’esdeveniment. 

Art. 23 
Activitat física i salut: 
· És aconsellable dur a terme una revisió medicoesportiva que determini l’aptitud per a la 
pràctica esportiva.  
· Consulteu el vostre metge en cas que patiu algun problema de salut.  

Art. 24 
Higiene: 
· No feu servir la roba d’altres persones (tovalloles, banyadors, samarretes...).  
· Eixugueu–vos bé després de la dutxa per evitar infeccions, emprant una tovallola per al 
cos i una altra per als peus. 

Art. 25 
Tingueu en compte: 
· La Regidoria d’Esports no es fa responsable de la pèrdua d’objectes de valor a les 
instal·lacions esportives.  
· La Regidoria d’Esports no es fa responsable dels danys derivats de l’incompliment de la 
normativa o d’un mal ús de les instal·lacions.  
· La Regidoria d’Esports podrà expulsar dels seus recintes aquelles persones que 
incompleixin les normes i les pautes de comportament, un cop advertides prèviament.  

Art. 26 
Suggeriments: 
· La Regidoria d’Esports agraeix els suggeriments dels usuaris encaminats a millorar la 
qualitat del complex esportiu.  
· Per a qualsevol suggeriment o queixa es pot omplir el full groc que trobareu a totes les 
instal·lacions per a aquest ús i es tornarà resposta en un període màxim de 20 dies. 


