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APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE
SANT SADURNÍ D'ANOIA- Expedient SEC/526/2017

RAMON RIGOL I NUTÓ, SECRETARI EN FUNCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT
SADURNÍ D'ANOIA,
C E R T I F I C O:
Que el PLE MUNICIPAL, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 22 de desembre de 2017, va adoptar, entre
d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:
Atès que el Servei d'Esports ha proposat l'aprovació d'una reglamentació d'ús de les instal·lacions esportives
titularitat de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia donat que al llarg del temps aquests equipaments i els seus usos
han anat variant considerablement i és necessari regular i reglamentar aquests usos que fins ara s'havien efectuat
mitjançant normes, ordres i circulars de caràcter intern.
Atès que s'ha creat una Comissió específica per a tractar el tema de l'esmentat reglament que ha estat d'acord amb
el redactat inicial proposat pel mateix Servei d'Esports.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica, Comunicació, Cultura,
Noves Tecnologies i Esports.
Atès que s'ha realitzat la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Per tot l'exposat aquest Ple Municipal adopta els següents ACORDS:
PRIMER: APROVAR inicialment el Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals de Sant Sadurní
d'Anoia, el contingut del qual s'adjunta com a Annex del present acord.
SEGON: SOTMETRE a informació pública per un termini de trenta (30) dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que s'estimin pertinents.
TERCER: ADVERTIR que de no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat de nou acord exprés pel Ple.
QUART: DETERMINAR que un cop aprovat definitivament el Reglament d'ús de les instal·lacions esportives
municipals de Sant Sadurní d'Anoia, es trametrà còpia íntegra i fefaent d'aquest a l'Administració de l'Estat i a la
Generalitat de Catalunya i es publicarà íntegrament el seu text en el BOPB i a la web municipal, entrant en vigència
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una vegada transcorrin 15 dies hàbils a comptar de la seva total publicació.
CINQUÈ: DONAR trasllat del present acord al Departament d'Esports i a la Secretaria Municipal.
ANNEX
REGLAMENT D'ÚS PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Preàmbul.
Amb caire genèric, cal diferenciar dos tipus de documents, els que fan referència al marc general de les
instal·lacions esportives, els reglaments d’ús, i els que fan referència als detalls concrets d’un únic espai o
equipament esportiu, les normes o normatives d’ús.
Es pot definir reglament d’ús com el document que regula el correcte ús i funcionament de les instal·lacions
esportives en un àmbit determinat.
Es pot definir normativa d’ús com l’adaptació del reglament d’ús i les normes generals a l’especificitat de
l’equipament i els seus espais.
Ambdós documents tenen per objectius principals:
- Adaptació a la legislació vigent (Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el pla director d’instal·lacions i
equipaments esportius de Catalunya, art. 13.1, el qual determina que els equipaments que donin serveis esportius
han de disposar d’un reglament d’utilització que ha d’estar a l’abast de tots els usuaris de la instal·lació)
- Regularització de l’ús dels espais esportius
- Incrementar la possibilitat d’ús dels espais esportius
- Fomentar la convivència i les conductes cíviques entre tots els usuaris
- Facilitar el manteniment i la conservació dels espais
Capítol preliminar. Concepte, objecte i àmbit d'aplicació.
Article 1:
Aquest reglament té per objecte la regulació de l'ús i funcionament del conjunt d'instal·lacions esportives municipals
de Sant Sadurní d'Anoia essent d'obligat compliment per a tota persona que en faci ús i gaudi.
Serà d'aplicació exclusiva al conjunt d'instal·lacions de titularitat pública i municipal, ja siguin gestionades de forma
directa o indirecta.
Article 2:
Les instal·lacions esportives municipals són béns de domini públic, afectes al servei públic i es troben situades al
terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
Article 3:
Son instal·lacions esportives municipals tots els edificis, camps, recintes i les dependències municipals, destinats a
la pràctica de l’activitat física i l’esport, tant si tenen un caire competitiu com no. Tenen la mateixa consideració els
béns mobles destinats a aquesta finalitat i adscrits al Servei d’Esports d’aquest Ajuntament..
Article 4:
Amb motiu de la celebració d’un esdeveniment esportiu, podran tenir consideració d’IEM, de forma eventual i amb
caràcter extraordinari, els espais urbans i les vies públiques, i es regiran sempre pel que disposa aquest reglament
en allò que hi pugui ser d’aplicació.
Capítol primer. Accés d'usuaris i públic a les instal·lacions esportives municipals
Article 5:
S'entén per usuari qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat o
disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada, i sota qualsevol de les modalitats d’autorització d’ús per part del
Servei d'Esports.
Article 6:
L'accés a les instal·lacions esportives municipals, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d'accés lliure per als
ciutadans sense cap altre limitació que el pagament de la taxa d'entrada corresponent.
Article 7:
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Les entrades constitueixen una llicència personal i intransferible que caldrà presentar en totes aquelles instal·lacions
en que es requereix un control d'accés.
Article 8:
No es permès l’accés de menors sols a les IEM. Per accedir-hi hauran de complir els requisits següents:
- Els usuaris menors individuals de 14 anys hauran d’accedir a la instal·lació acompanyats d’una persona adulta,
que serà la responsable que es respectin i compleixin les normes específiques de cada espai (a excepció de la
Piscina Municipal que disposa de normativa específica).
- Els usuaris d’esports d’equip, menors de 16 anys, que duguin a terme activitats esportives, hauran d’anar
acompanyats d’una persona responsable major d’edat o l’entrenador o el coordinador s’encarregaran de fer complir
tot el que es refereix a la disciplina de l’usuari en aquest reglament i es farà responsable de qualsevol incidència
ocasionada pel grup.
Article 9:
L'accés a les IEM serà pels punts específics d'entrada previstos i sempre seguint les indicacions del personal
autoritzat o membres del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Article 10:
L’accés del públic per presenciar les activitats que se celebrin a les IEM tindrà caràcter gratuït, a excepció d’aquelles
en què s’estableixi el pagament d’una entrada, sempre que l’Ajuntament ho autoritzi amb anterioritat.
Article 11:
No es permetrà l’entrada de cap persona que presenti visibles efectes d’alcoholèmia, drogoaddicció o qualsevol
altre causa que pugui presentar perill per ella mateixa i/o per a la resta d’usuaris.
Article 12:
No està permesa l’entrada d’animals a les instal·lacions esportives municipals. Tan sols, i de forma excepcional,
podran accedir-hi aquells animals que formin part de l’activitat i sempre que observin les mesures adients, de
seguretat, d’higiene i altres, tant per a les persones com per al mateix animal. En aquests casos caldrà un permís
exprés del Servei d’Esports.
Els gossos pigall tindran accés a totes les instal·lacions esportives municipals on pugui accedir el seu responsable,
segons normativa vigent.
Capítol segon. Seguiment i control del reglament.
Article 13:
El seguiment i control de l’aplicació i compliment del present reglament s’efectuarà:
- En primera instància pels auxiliars de serveis o persona responsable de les diferents IEM, que faran una aplicació
concreta del present reglament, amb la intenció de vetllar pel bon ús i el seu funcionament. Farà arribar un informe
al servei d’activitats esportives o al servei d’instal·lacions esportives quan ho cregui oportú o sempre que aquests ho
sol·licitin.
- En segona instància, per la Direcció d’Esports, que tindrà la facultat d’interpretar el reglament, de fer-ne el
seguiment i control i proposar les resolucions i sancions que cregui oportunes.
Article 14:
Qualsevol queixa, observació o suggeriment referent a l’estat de la instal·lació o gestió s’haurà de fer per escrit i
degudament registrada. L'òrgan competent respondrà a les instàncies presentades per la mateixa via.
Capítol tercer. Pla d'usos de les instal·lacions esportives municipals.
Article 15:
A cadascuna de les instal·lacions s’hi podrà practicar aquells esports a què estiguin específicament destinades.
També podran practicar-se’n d’altres o altres activitats no esportives, sempre que tècnicament sigui possible i
segons les seves particularitats, prèvia autorització municipal que s’atorgarà discrecionalment.
Article 16:
Les activitats esportives seran prioritàries davant les altres i les esportives que entrenin i competeixin tindran prioritat
sobre la resta d’esportives
Article 17:
Les IEM es podran destinar a les pràctiques o activitats següents:
- Esportives: seran totes les activitats de formació fisicoesportiva, ja siguin de caràcter d’esport d’iniciació, educació
física, de manteniment i lleure o de competició. La determinació dels esports a practicar a cada IEM es farà en
funció de les característiques tècniques de cada instal·lació i mai aniran en perjudici d’aquesta instal·lació ni de la
seguretat de les persones que les usin, del públic o del personal que hi treballa.
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- Recreatives i socials: seran totes les activitats socials, culturals, educatives o d’esbarjo que no siguin pròpiament
esportives i es podran autoritzar sempre que no siguin susceptibles de causar perjudici en la instal·lació o en la
seguretat de les persones que les usin, del públic o del personal que hi treballa.
Article 18:
Les instal·lacions esportives municipals tenen com a objectiu principal la pràctica dels tipus d’esports següents:
•
Esport d’iniciació
•
Esport federat/de competició
•
Educació física escolar
•
Activitats esportiva de lleure
•
Esport de salut: gent gran, adults…
•
Serveis propis del Servei d’Esports
Article 19:
La sol·licitud per l'autorització d'ús de qualsevol de les IEM haurà de fer-se per escrit mitjançant el formulari tipus
adient que està a la disposició dels usuaris. Aquestes sol·licituds es poden presentar presencialment o per correu
electrònic al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia que respondrà a l'interessant per la mateixa
via en un termini màxim de 7 dies.
Article 20:
Els quadrants d’utilització seran aprovats inicialment pel regidor/a d’Esports, i es comunicaran als usuaris, que
tindran un termini de temps per tal de presentar-hi les esmenes. Els clubs que no facin les sol·licituds dins del
termini previst hauran d’acomodar-se, posteriorment, als horaris lliures.
Article 21:
Les sol·licituds per l'autorització d'ús de qualsevol de les IEM poden ser:
- Anuals: sol·licituds de reserva per a tota la temporada, per entrenaments o competició esportiva o altres activitats
que durin tota la temporada esportiva o curs escolar. Aquestes tenen validesa fins al termini de la temporada
esportiva per la qual ha estat autoritzat l’ús.
- Puntuals: Per a aquelles activitats fora de les habituals esmentades en les anuals i que tenen lloc de manera
extraordinària i de poca durada. Aquestes tenen validesa fins al termini de l'activitat per la qual ha estat autoritzada.
- Lloguers: Activitats fora de les habituals esmentades en les anuals i puntuals i que tenen lloc de manera
extraordinària, de poca durada susceptibles d'un lloguer per part de l'usuari. . Aquestes tenen validesa fins al termini
de l'activitat per la qual ha estat autoritzada.
Article 22:
Les sol·licituds per a l'autorització d'ús anual, es faran abans de finalitzar la temporada present i abans del 30 de
juny de cada any i mitjançant el formulari tipus que aquest facilitarà, i el sistema que s’estableixi.
Article 23:
Les sol·licituds per a l'autorització d'ús puntual , es faran amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, segons els
terminis establerts per la Direcció d’Esports i mitjançant el formulari tipus que aquest facilitarà, i el sistema que
s’estableixi.
Article 24:
Les sol·licituds per a l'autorització d'ús per lloguer, es faran amb una antelació mínima segons els terminis
establerts per la Direcció d’Esports i mitjançant el formulari tipus que aquest facilitarà, i el sistema que s’estableixi.
Article 25:
La Direcció del Servei d'Esports es reserva el dret de realitzar les modificacions que trobi oportunes per millorar la
gestió dels espais. Els horaris d’ús de les IEM que restin lliures quedaran a disposició de la Direcció d’Esports.
Article 26:
La Direcció d’Esports es reserva la facultat de deixar sense efecte l’autorització abans que venci el termini establert,
total o parcialment, per causa d’interès públic. En aquest cas ho haurà de comunicar a l’afectat en la major brevetat
possible.
Article 27:
El personal responsable de les IEM podrà procedir al tancament d’algun espai o de tota la instal·lació deixant sense
efecte l'autorització d'ús quan per raons climatològiques, de manteniment o de seguretat, consideri que existeix
algun risc per a les persones o per a les instal·lacions.
Article 28:
No es podran introduir variacions en cap dels paràmetres de l’autorització d'ús de les IEM. Si es vol introduir alguna
modificació, aquesta s’haurà de comunicar per escrit amb un mínim de 15 dies d’antelació les no esportives i amb 7
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dies les esportives, a la Direcció d’Esports, que decidirà sobre l’oportunitat o no de la modificació.
Article 29:
En cas d’assistència de públic, espectadors o acompanyants, l’usuari haurà de garantir l’ordre i el comportament del
reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals.
Article 30:
Les autoritzacions d’ús de les IEM podran ser anul·lades temporalment o definitivament, per decisió unilateral de la
Direcció d’Esports i pels motius següents:
- Causa d’interès públic. En aquest cas ho haurà de comunicar a l’afectat en la major brevetat possible.
- Tancament de la IEM.
- Variació de l’horari o calendari de funcionament de la IEM.
- Desaparició de l’entitat, col·lectiu o grup d’usuaris/àries.
- Necessitats discrecionals de la Direcció d’Esports.
- Manca de pagament de les tarifes d’utilització o existència de deutes amb l’Ajuntament.
- La no presentació de la documentació sol·licitada per la Direcció d’Esports en els terminis establerts.
- No disposar de les assegurances previstes en aquest reglament.
- Incompliment o desatenció reiterada de les obligacions que estableix l'autorització d’ús o aquest reglament, sense
dret a cap indemnització; l’usuari haurà de pagar el preu públic corresponent a la utilització.
Article 31:
L'usuari haurà d’abonar el preu públic o taxa corresponent abans de realitzar l’activitat de la manera que s’indiqui
essent l'autorització.
Article 32:
L’autorització haurà de ser presentada, obligatòriament, a l’auxiliar de serveis o al responsable de la IEM. Si aquesta
no es presentés o no anés degudament conformada, amb el segell d’autorització de la Direcció d’Esports o
l’autorització pertinent, l’auxiliar de serveis o responsable de la instal·lació no posarà a disposició de l’usuari cap
element de la instal·lació, ja que l’activitat no constaria com a autoritzada.
Capítol quart. Lloguers.
Article 33:
L'usuari que vulgui disposar d'alguna de les IEM ha de realitzar la sol·licitud de reserva presencialment al Servei
Municipal d'Esports, a través de telèfon trucant al 93.891.00.44, a través del web municipal, o bé per correu
electrònic coordinacio.esports@santsadurni.cat
Article 34:
El Servei d'Esports, trucarà per confirmar la viabilitat del lloguer, a la persona responsable de la sol·licitud un cop
hagi comprovat la disponibilitat de l'espai.
Article 35:
La reserva quedarà totalment realitzada, un cop el sol·licitant de la reserva faci efectiu el pagament de la mateixa
presencialment a la Recepció del Servei Municipal d'Esports.
Article 36:
Pels lloguers setmanals (dilluns a divendres), es podran fer les sol·licituds el mateix dia abans de les 15h i es
permetrà el pagament del lloguer (un cop s'hagi fet la comprovació de disponibilitat per part del Servei Municipal
d'Esports), fins a un quart d'hora abans de d'utilització de l'espai.
Article 37:
Pels lloguers de camps de setmana, s'haurà de fer la sol·licitud a data límit el dijous anterior a les 15h (el pagament
del lloguer, s'haurà de fer obligatòriament dins l'horari de recepció, és a dir, de dilluns a divendres de 7h a 22h i
dissabtes i diumenges de 10h a 15h, si no es fa el pagament del lloguer no es podrà gaudir del mateix).
Capítol cinquè. Drets i deures.
Article 38:
Tots els usuaris de les IEM de Sant Sadurní d'Anoia queden subjectes a aquest reglament d’ús, normatives d'ús de
cada un dels espais i les normes de rang superior que siguin d’aplicació en relació a l’ús de les instal·lacions i
equipaments esportius, així com les lleis que afectin la pràctica de l’activitat que s’hi porti a terme.
Així mateix, restaran obligades al compliment de la normativa referida a l’ús i al manteniment de les IEM, aquelles
persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.
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Article 39:
En cas d’incompliment d’alguna de les normes establertes en aquest reglament o de la normativa aplicable, el
Servei d'Esports es reserva el dret d’admissió a les persones infractores sempre que es consideri imprescindible per
el bon funcionament de les instal·lacions i les activitats.
Article 40:
Els drets dels usuaris i usuàries de les instal·lacions esportives son:
- Accedir a les instal·lacions assignades en el seu horari de funcionament, i realitzar les activitats esportives per a
les quals tinguin autorització
- Rebre les instal·lacions en bon estat de neteja i manteniment.
- Utilitzar els serveis d’accés general de les IEM.
- Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei i a rebre resposta de les queixes o
reclamacions en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de la seva presentació, llevat que aquestes
donin lloc a la incoació d’un procediment administratiu que tingui fixat un altre termini d’acord amb la legislació
aplicable.
- Sol·licitar informació sobre el funcionament o la gestió de la instal·lació.
- Conèixer les característiques de les instal·lacions. Amb aquesta finalitat, la Direcció d’Esports mantindrà
actualitzada i en lloc visible en cada instal·lació la informació relativa les seves característiques principals.
- Exercir els drets d’accés i rectificació, d’acord amb el que determina la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
Article 41:
Els deures dels usuaris i usuàries de les instal·lacions esportives son:
- Fer un ús correcte de les mateixes, respectant els espais, equipaments, infraestructures, mobiliari, arbres i jardins i
a la resta d’usuaris, públic i personal del servei.
- Atendre les indicacions del personal del Servei d'Esports, o les persones que en algun moment, actuïn com
responsables de les activitats que es realitzin a les IEM.
- Efectuar la pràctica esportiva amb el material i l’equipació adient per a cada tipus d’instal·lació.
- Mostrar al personal al servei de les instal·lacions, l’autorització per usar-les, en el moment d’accedir-hi i en
qualsevol moment en què els la demanin.
- Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer ús de les papereres i dels
recipients higiènics que hi ha, així com, deixar els vestidors en bones condicions per a les persones que vindran
més tard, i altres accions en aquest sentit.
- Comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de funcionament, els desperfectes o les deficiències en
el funcionament de la instal·lació.
- Abonar en els terminis establerts les taxes o preus públics aprovats per a cada servei o espai esportiu i per cada
modalitat d’ús determinada.
- Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertits de l’incompliment de la normativa i es neguin a rectificar la
seva conducta. A aquest efecte, el personal de la instal·lació té la capacitat d’expulsar qualsevol persona o entitat
que no compleixi la normativa vigent general i especifica, que figura recollida com a no permesa o com obligatòria
per a cada espai, d’acord amb el present reglament i amb la resta de normativa legal que sigui d’aplicació.
- Respectar l’horari de funcionament
Article 42:
Són obligacions específiques per als usuaris col·lectius, a més de les determinades anteriorment per a tots els
usuaris, les següents:
- Designar, davant l’Ajuntament, la persona que representa l’entitat als efectes d’elaborar el pla d’usos de cada
temporada.
- Designar una persona delegada dels equips, que col·laborarà en el control de les competicions i entrenaments.
- Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que cobreixin
les activitats que s’han de realitzar i les persones participants, tant practicants com públic assistent, si s’escau.
- Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les activitats que es produeixi durant la
seva permanència en la instal·lació.
- Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització i segons el calendari previst al pla d’usos.
- Respectar el nombre d’usuaris d’acord amb la comunicació efectuada en el moment de l’autorització.
- Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris de la IEM.
- Respondre davant dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar per mal ús de les instal·lacions.
Capítol sisè. Taxes i formes de pagament.
Article 43:
Cada any el ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia aprova els preus públics vigents pels diferents usos de les
IEM. El pagament del preu públic corresponent a cada activitat, que serà obligatori, s’efectuarà segons el tipus de
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sol·licitud autoritzada.
Article 44:
Quan no es realitzi l’activitat, no es presti el servei o l’ús de la instal·lació, per causes alienes a l’usuari i aquest hagi
fet el pagament dels preus públics, es podrà procedir a la compensació que correspongui.
Article 45:
Quan no es realitzi l'activitat, no es presti el servei o l'ús de la instal·lació, per causes alienes al Servei d'esports i
l'usuari hagi fet el pagament dels preus públics, l'activitat es considerarà realitzada i no es podrà procedir a la
compensació.
Capítol setè. Espais publicitaris a les IEM.
Article 46:
Les IEM disposen d’espais o zones destinats a publicitat que podran ser objecte d’aprofitament específic.
L’autorització per instal·lar publicitat és competència de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i per fer-ne ús, es
requerirà una autorització prèvia.
Article 47:
Les sol·licituds per l'ús dels espais publicitaris hauran de presentar-se per escrit indicant el nom, telèfon, correu
electrònic, raó i espai sol·licitat a la direcció del Servei d'Esports.
Article 48:
Són de titularitat municipal els drets econòmics derivats de la col·locació de publicitat, sigui quin sigui el seu suport
físic, gràfic o pantalla d’imatge, estàtic o mòbil, permanent o no, on estigui ubicada a les IEM.
Article 49:
L’Ajuntament podrà cedir i autoritzar discrecionalment l’existència de publicitat, i els drets econòmics que generi, a
l’usuari de la instal·lació o a l’organitzador d’una activitat, segons el cas, que haurà de complir amb els
condicionants legals que això representi.
Article 50:
La publicitat que figuri en les IEM s’haurà d’ajustar a les disposicions vigents en la matèria, no podrà ser sexista, ni
racista, ni incitar a la violència, ni al consum de begudes alcohòliques, ni tabac o substàncies estupefaents, ni ser
ofensives ni indecoroses contra persones i/o entitats.
Article 51:
Seran a compte i càrrec del titular de l’autorització de l’aprofitament publicitari totes les despeses que se’n derivin;
manteniment, conservació, instal·lació i retirada dels cartells publicitaris així com qualsevol altre que es pogués
produir.
Article 52:
L’espai destinat a publicitat es repartirà entre els sol·licitants de manera percentual tenint en compte els aspectes
següents:
- Sol·licituds presentades per entitats sense ànim de lucre.
- Nombre d’usuaris de l’entitat.
- Equips federats o tornejos que desenvolupin a les IEM.
- Ocupació horària
Article 53:
L’Ajuntament es reserva el dret a revocar en qualsevol moment les autoritzacions d’aprofitament publicitari i retirar la
publicitat quan no s’ajustin a les condicions imposades o al contingut d’aquest Reglament, sense dret a cap tipus
d’indemnització.
Capítol vuitè. Servei de bar i altres vendes.
Article 53:
Les IEM disposen d'establiments que poden ser espais dedicats al servei de bar o venda de consumibles.
L’Ajuntament podrà cedir, amb contracte o atorgament de llicència, l’explotació d'aquests espais.
Article 54:
En cas de no complir amb la normativa legal vigent o incórrer en incompliment d’algun precepte legal, l’Ajuntament
podrà retirar la concessió, sense perjudici d’altres accions legals, i sense tenir dret, el concessionari, al cobrament
de cap indemnització.
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Article 55:
No es permet exercir la venda de qualsevol producte a les IEM sense autorització expressa del Servei d'Esports.
Capítol novè. Règim sancionador.
Article 56:
El procediment sancionador aplicable a aquest Reglament serà el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i als reglaments que hi siguin d'aplicació.
La incoació i resolució de l’expedient sancionador correspon a l’alcalde o regidor/a delegat/da en el qual hagi
delegat la competència.
Article 57:
L’incompliment de les disposicions i prohibicions que conté aquest reglament constitueix infracció administrativa. Les
infraccions que disposa aquest reglament es qualificaran de lleus, greus i molt greus.
Infraccions lleus:
- Incomplir les obligacions recollides en el reglament relatives al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan no
comportin danys a aquests.
- Negar-se a sotmetre’s al control dels accessos o mostrar l’acreditació de la condició d’usuari/ària.
- Resistir-se a complir el pla d’usos o horari de funcionament de les instal·lacions.
- La no notificació d’horaris en els terminis establerts en aquest reglament.
- Resistir-se a seguir les instruccions i indicacions del personal de servei en relació a l’ús correcte de les
instal·lacions i el funcionament de les activitats.
- Incomplir la normativa relativa a la comunicació dels usuaris integrants d’un col·lectiu.
- Incomplir les condicions establertes com a obligatòries en la normativa especifica d’ús dels diferents espais
esportius i elements de les instal·lacions.
- La resta de prohibicions contingudes en el present Reglament i que no estiguin tipificades com a infraccions greus
o molt greus.
Infraccions greus:
- Incomplir les obligacions recollides en el reglament relatives al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan
comportin danys a aquests.
- Faltar al respecte a la resta d’usuaris/àries o al personal que presta servei en les instal·lacions.
- Negar-se a abandonar la instal·lació quan ho requereixi el personal responsable de la instal·lació per haver
incomplert la normativa.
- Utilitzar la instal·lació de manera individual per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit
l’autorització.
- Incomplir el pla d’usos o horari de funcionament de les instal·lacions quan comporti afectació a la resta d’usuaris o
al servei.
- Utilitzar les instal·lacions d’un col·lectiu amb persones diferents de les que consten en la relació.
- Accedir i fer ús a les instal·lacions sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona.
- Incomplir la normativa de menors d’edat a les instal·lacions.
- Incomplir les condicions establertes com a no permeses en la normativa especifica d’ús dels diferents espais
esportius i elements de les instal·lacions.
- Les infraccions que, tipificades com a lleus, causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres
usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no es trobin qualificades de molt greus.
- La reincidència en faltes lleus és considerarà falta greu.
Infraccions molt greus:
- Proferir insults o amenaces a la resta d’usuaris/àries o personal que presta servei en les instal·lacions.
- Realitzar activitats o utilitzar la instal·lació per a activitats col·lectives diferents d’aquelles per a les quals s’ha
concedit l’autorització.
- Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats distintes a les esportives, sense l’autorització corresponent.
- Dur a terme activitats prohibides en el reglament quan aquestes siguin susceptibles de generar un rendiment
econòmic.
- Les infraccions tipificades com a greus quan causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres
usuaris/àries o pertorbin greument la marxa dels serveis.
- La reincidència en faltes greus és considerarà falta molt greu.
Capítol desè. Resposanbilitats.
Article 58:
Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les persones autores materials de les infraccions,
sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal
d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que
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posseeixin la custòdia o guarda legal.
Article 59:
Les entitats o les persones responsables de l’usuari, quan l’infractor realitzi l’activitat formant part d’un col·lectiu,
seran, també, responsables, de les infraccions que aquesta persona realitzi.
Article 60:
Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les persones titulars d’autoritzacions o llicències,
quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquest
reglament.
Capítol onzè. Manteniment de les IEM.
Article 61:
El Servei Municipal d'Esports, estudiarà i proposarà un pla de manteniment ordinari anual i els plans específics per
la conservació i millora de les IEM. El manteniment i cura diari de la instal·lació correspondrà al conserge o persona
responsable del Servei Municipal d'Esports.
Capítol dotzè. Calendari i horaris de les IEM.
Article 62:
Les IEM tancaran el dies corresponents a les festes laborals fixades per la Generalitat de Catalunya, festes locals
(aprovades pel Ple de l’Ajuntament) i els dies que determini la Direcció d’Esports que es comunicaran als usuaris
abans de l’inici de la temporada esportiva o curs escolar.
Article 62:
Anualment, les IEM posaran a disposició dels usuaris el calendari amb les activitats, horaris i altres esdeveniments
extraordinaris previstos.
Annex 1. Normativa especifica de les instal·lacions.
PISCINES ESPORTIVES MUNICIPALS
Aquesta normativa té per objecte la regulació de l'ús i funcionament de les piscines esportives municipals de
Sant Sadurní d'Anoia essent d'obligat compliment per a tota persona que en faci ús i gaudi.
1.

Serà d'aplicació exclusiva al conjunt de les piscines de titularitat pública i municipal, ja siguin gestionades de
forma directa o indirecta.
2.

Els usuaris menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta excepte quan aquests,
participin en alguna activitat organitzada i dirigida per la seva franja d'edat. Els majors de 12 anys que vulguin
accedir a les piscines esportives municipals hauran d'acreditar la corresponent autorització escrita i signada pel
pare/mare o tutor legal juntament amb una fotocopia del DNI. Quan no es disposo de DNI es necessitarà fotocopia
del llibre de família a on surten els pares i el nen.
3.

Els usuaris hauran de fer un ús correcte de les mateixes, respectant els espais, equipaments,
infraestructures, mobiliari, arbres i jardins i a la resta d’usuaris, públic i personal del servei.
4.

En cas d’incompliment d’alguna de les normes establertes en aquest reglament i/o normativa especifica, el
Servei d'Esports es reserva el dret d’admissió a les persones infractores sempre que es consideri imprescindible per
el bon funcionament de les instal·lacions i les activitats.
D'aquesta manera l'accés no serà permès si una persona està sancionada a tal efecte, reservant-se als gestors de
les piscines, el dret d'admissió.
5.

La Piscina Municipal és una IEM dedicada a la pràctica esportiva, especialment de la natació, amb inclusió
de serveis complementaris.
6.

Seran usuaris preferents de la Piscina Municipal els abonats i els cursetistes. També poden ser-ne usuaris
altres col·lectius i altres persones individuals.
7.

8.

•
•
•
•

Els espais que integren les piscines esportives municipals son:
1 Vas gran cobert 25 x 12.50 metres.
1 Vas petit cobert de 17 x 6 metres.
1 Vas Hidroteràpia de 6 x 4 metres.
2 hidromassatges 1.5 x 1.5 metres.
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•
•
•
•

2 saunes.
1 Vas gran descobert 25 x 12.50 metres.
1 Vas petit infantil descobert de 40 x 9 metres.
Zona d'estada piscina descoberta.

Es determinen les normes de règim intern i d'obligat compliment per a tots aquells usuaris que accedeixin a
les piscines esportives municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
•
Cal dutxar-se abans de prendre un bany.
•
L'ús de casquet de bany a les piscines cobertes. Excepte les persones que siguin totalment calbes o
que portin el cap completament afaitat, els menors de 3 anys i totes aquelles persones que l'Ajuntament consideri
que poden fer l’activitat programada sense casquet.
•
Portar tovallola o barnús per eixugar-se abans de sortir del recinte.
•
Respectar els espais assenyalats per a les diferents activitats.
•
Sortir de l'aigua 10' minuts abans del tancament de la instal·lació.
•
Circular caminant per la platja de la piscina.
•
Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers
destinats a jocs i a bany públic.
9.

Es determinen el conjunt de prohibicions per a tots aquells usuaris que accedeixin a les piscines esportives
municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
•
Esta prohibida, tota activitat que atempti contra el medi ambient, els usuaris, la bona imatge de les
instal·lacions i l’Ajuntament.
•
L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
•
Està prohibida la venda i consum de begudes alcohòliques i qualsevol tipus d’estupefaents.
•
Està prohibida l’entrada de qualsevol envàs, objecte de vidre, estris punyents o qualsevol altre material
esmicolable que puguin causar danys a la resta d’usuaris.
•
Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades expressament a
aquest fi.
•
Fer servir sabons o d'altres productes d'higiene a les dutxes del recinte de piscines.
•
Entrar amb aparells de música que puguin molestar la resta d’usuaris (sols amb auriculars)
10.

Es determinen les accions i altres activitats que no estan permeses a les piscines esportives municipal de
Sant Sadurní d'Anoia.
•
No està permès l'accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques
infectocontagioses. En cas de dubte la Direcció podrà exigir la presentació d'un certificat mèdic. Les persones que
presentin una ferida oberta (pèrdua de sang) no podran fer ús de la piscina.
•
No està permès l'accés a la zona de bany i platges amb roba o calçat de carrer. En els casos de visites
puntuals i autoritzades, caldrà portar protectors específics per al calçat.
•
No està permès córrer, fer empentes, castells o tombarelles dins de totes les instal·lacions.
•
Tirar-se de cap a qualsevol dels vasos llevat de les piscines grans.
•
No està permès banyar-se amb peces de roba que no siguin especifiques de bany.
•
No està permès utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc
o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts amb aquest fi.
•
No està permès dipositar deixalles fora de les papereres.
•
No està permès l'ús del material de la instal·lació sense autorització del personal tècnic.
•
A la zona d'spa, hidromassatge i saunes no està permesa l’entrada a menors de 16 anys. Els menors
de 16 anys poden accedir a la zona familiar de l'spa si van acompanyats d’un major de 16 anys.
•
Als hidromassatges, saunes i als llits o raigs de relaxació de la zona d'hidroteràpia no està permès ferne ús més de 15 minuts.
•
A les saunes no portar joies, rellotges o qualsevol altre objecte metàlic, ni fer servir esprais o productes
inflamables, cremes i altres cosmètics.
•
Entrar a les saunes sense tovallola.
11.

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia recomana a tots els usuaris de les piscines esportives:
•
No accedir a les instal·lacions esportives, amb objectes de valor. El Servei d'Esports no es farà
responsable de la pèrdua o robatori d'aquests objectes.
•
Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió,
quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn de la piscina.
•
Utilitzar xancletes en la zona de dutxes, vestidors i piscina.
•
Abans d'iniciar qualsevol activitat esportiva, passar una revisió mèdica per evitar qualssevol situació de
risc.
•
Informar al personal tècnic de la piscina en cas de no saber nedar.
12.
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•
Informar al personal de la instal·lació si es pateix alguna malaltia coronaria o nerviosa.
•
Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d'un àpat.
•
No entrar de cop a l'aigua al banyar-se per primera vegada, després de menjar, d'haver pres molta
estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.
•
Beure líquids per hidratar-se.
•
No utilitzar la banyera d’hidromassatge d’aigua calenta a totes aquelles persones embarassades, les
que pateixin problemes d’hipertensió, cardiopaties o d’altres que no siguin compatibles amb la calor. Consultar el
vostre metge si es té qualsevol dubte.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia informa a tots els usuaris de les piscines esportives municipals:
•
Els líquids que s'utilitzen per mantenir la piscina disposen de la certificació corresponent i poden fer
malbé el color o la textura de la roba de bany.
•
Cada un dels espais de piscines disposa d'una farmaciola de mà i personal titulat per atendre casos de
socors i /o primers auxilis.
•
La farmaciola i la infermeria es troben ubicades a la zona d'aigües cobertes.
•
El Servei d'Esports no es farà responsables de la pèrdua o robatoris dels objectes personals.
•
La zona esportiva municipal és un espai cardioprotegit, equipat amb desfibril·ladors i amb personal
titulat per tractar casos d'emergència.
13.

L’aforament màxim de la làmina d’aigua d’una piscina serà d’una persona o banyista per cada dos metres i
mig quadrats de làmina d’aigua. Per tant, atès que la les làmines d'aigua i espais que conformen les piscines
esportives municipals, els aforaments son:
•
Vas gran cobert amb una làmina d'aigua de 312,50 m2, l’aforament màxim serà de 124 banyistes.
•
Vas petit cobert amb una làmina d'aigua de 102 m2, l’aforament màxim serà de 41 banyistes.
•
Vas d'hidroteràpia amb una làmina d'aigua de 24 m2, l’aforament màxim serà de 10 banyistes.
•
Hidromassatge amb una làmina d'aigua de 3 m2, l’aforament màxim serà de 2 banyistes.
•
Saunes l'aforament màxim serà de 5 persones.
•
Aforament zona d'estada 90 persones.
•
Aforament total esportistes 272.
•
Vas descobert gran amb una làmina d'aigua de 312,50 m2, l’aforament màxim serà de 124 banyistes.
•
Vas descobert petit amb una làmina d'aigua de 250 m2, l’aforament màxim serà de 100 banyistes.
•
Zona d'estada 226 persones
•
Aforament total de 450 banyistes
14.

L’aforament màxim de la piscina correspondrà al valor més gran entre l’aforament de les làmines d’aigua i
l’aforament de la zona d’estada. Aquest aforament permès estarà exposat en un lloc visible de la instal·lació, així
com l’aforament màxim de banyistes.
15.

L'entrada de grups organitzats haurà de complir amb les següents indicacions:
•
El grup entrarà a la piscina ordenat, en grup i amb el màxim silenci.
•
El grup anirà controlat en el moment d’entrar a la instal·lació per un o varis monitors, que seran els
responsables de la seva organització i identificació. No es deixarà entrar a cap persona fora del grup, ni abans ni
desprès de l’entrada del grup. Si hi ha alguna necessitat especial, cal comunicar-ho a recepció.
•
Al entrar al recinte de les piscines el responsable comunicarà als socorristes el nombre de components
del grup.
•
Dins de la instal·lació, els monitors responsables tindran cura de que tots els nens/es segueixin les
normes internes i seran els responsables del seu control i vigilància.
•
Els socorristes de la piscina tenen la tasca específica de vigilar per la seguretat dels banyistes dins de
l’aigua, en cap moment es podran fer càrrec de la vigilància del grup.
•
Els components dels grups organitzats no podran fer ús dels serveis addicionals de la piscina coberta
(saunes, hidromassatges, zona d’hidroteràpia, armariets). La seva activitat es desenvoluparà al vas i carrers
assignats. Quan l'activitat es desenvolupi a les piscines exteriors tampoc es podrà fer ús de les gandules.
•
Els pares o acompanyants no poden entrar als vestidors ni als passadissos. L’entitat ha de sol·licitar en
cas de necessitar l’ajuda dels pares, permís del Servei d’Esports.
•
El material del Servei d’Esports sempre i quan no el necessiti per a fer les seves activitats, podran fer ús
els grups, que hauran de demanar permís als monitors.
•
Tot el material que es faci servir es tornarà a deixar al seu lloc i ben col·locat. Qualsevol trencament del
material que es derivi d’un mal ús haurà de ser abonat per a l’entitat.
16.

PAVELLÓ COBERT, PISTA DESCOBERTA I CAMPS DE FUTBOL
Aquesta normativa té per objecte la regulació de l'ús i funcionament dels camps, pavellons i pistes
esportives municipals de Sant Sadurní d'Anoia essent d'obligat compliment per a tota persona que en faci ús i gaudi.
1.
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Serà d'aplicació exclusiva al conjunt de camps, pavellons, pistes esportives de titularitat pública i municipal,
ja siguin gestionades de forma directa o indirecta.
2.

Els usuaris hauran de fer un ús correcte de les mateixes, respectant els espais, equipaments,
infraestructures, mobiliari, arbres i jardins i a la resta d’usuaris, públic i personal del servei.
3.

En cas d’incompliment d’alguna de les normes establertes en aquest reglament i/o normativa especifica, el
Servei d'Esports es reserva el dret d’admissió a les persones infractores sempre que es consideri imprescindible per
el bon funcionament de les instal·lacions i les activitats.
D'aquesta manera l'accés no serà permès si una persona està sancionada a tal efecte, reservant-se als gestors de
les piscines, el dret d'admissió.
4.

5.

•
•
•
•

Els espais que integren el conjunt de camps, pavellons, pistes esportives son:
Camp futbol - 11
Camp futbol - 7
Pista descoberta
Pavelló municipal cobert

Es determinen les normes de règim intern i d'obligat compliment per a tots aquells usuaris que accedeixin al
conjunt de camps, pavellons, pistes esportives municipals de Sant Sadurní d'Anoia.
•
Posar-se el calçat apropiat per a cada instal·lació i dur roba esportiva. No es podrà fer cap activitat física
amb roba i sabatilles de carrer.
•
Respectar els espais assenyalats per a les diferents activitats.
6.

Es determinen el conjunt de prohibicions per a tots aquells usuaris que accedeixin al conjunt de camps,
pavellons, pistes esportives municipals de Sant Sadurní d'Anoia.
•
Esta prohibida, tota activitat que atempti contra el medi ambient, els usuaris, la bona imatge de les
instal·lacions i l’Ajuntament.
•
L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
•
Està prohibida la venda i consum de begudes alcohòliques i qualsevol tipus d’estupefaents.
•
Està prohibida l’entrada de qualsevol envàs, objecte de vidre, estris punyents o qualsevol altre material
esmicolable que puguin causar danys a la resta d’usuaris.
•
Fumar ni menjar en tot els recintes de les instal·lacions, exceptuant-ne les zones destinades
expressament a aquest fi.
7.

Es determinen les accions i altres activitats que no estan permeses al conjunt de camps, pavellons, pistes
esportives municipals de Sant Sadurní d'Anoia.
•
No està permès córrer, fer empentes, castells o tombarelles dins de totes les instal·lacions.
•
No està permès utilitzar cap tipus de material que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris,
excepte en els horaris i espais establerts amb aquest fi.
•
No està permès dipositar deixalles fora de les papereres.
•
No està permès l'ús del material de la instal·lació sense autorització del personal tècnic.
8.

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia recomana a tots els usuaris del conjunt de camps, pavellons, pistes
esportives municipals:
•
No accedir a les instal·lacions esportives, amb objectes de valor. El Servei d'Esports no es farà
responsable de la pèrdua o robatori d'aquests objectes.
•
Utilitzar xancletes en la zona de dutxes, vestidors i piscina.
•
Abans d'iniciar qualsevol activitat esportiva, passar una revisió mèdica per evitar qualssevol situació de
risc.
•
Informar al personal de la instal·lació si es pateix alguna malaltia coronaria o nerviosa.
•
Respectar un mínim de dues hores abans de realitzar la pràctica intensa d'una activitat física.
•
Beure líquids per hidratar-se.
9.

La distribució dels espais es farà de manera conjunta amb les entitats que hagin fet sol·licituds d'espais. El
Servei d'Esports platejarà una proposta de distribució de mutu acord entre els agents implicats seguint els criteris
marcats en en el reglament intern de distribució d'espais esportius municipals per entitats.
10.

SALA DE MUSCULACIÓ
Aquesta normativa té per objecte la regulació de l'ús i funcionament de la sala de musculació de la zona
esportiva de Sant Sadurní d'Anoia essent d'obligat compliment per a tota persona que en faci ús i gaudi.
1.
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Serà d'aplicació exclusiva la sala de musculació de la zona esportiva de titularitat pública i municipal, ja
siguin gestionades de forma directa o indirecta.
2.

Els usuaris hauran de fer un ús correcte de les mateixes, respectant els espais, equipaments,
infraestructures, mobiliari, arbres i jardins i a la resta d’usuaris, públic i personal del servei.
3.

En cas d’incompliment d’alguna de les normes establertes en aquest reglament i/o normativa especifica, el
Servei d'Esports es reserva el dret d’admissió a les persones infractores sempre que es consideri imprescindible per
el bon funcionament de les instal·lacions i les activitats.
D'aquesta manera l'accés no serà permès si una persona està sancionada a tal efecte, reservant-se als gestors de
les piscines, el dret d'admissió.
4.

La sala de musculació estiraments són serveis complementaris i en poden fer ús únicament, els abonats i
usuaris de tiquet majors de 16 anys.
5.

Les entitats i equips que ho sol·licitin, podran fer ús de la sala sempre hi quan, es disposi d'espai i material
necessari.
6.

Es determinen les normes de règim intern i d'obligat compliment per a tots aquells usuaris que accedeixin a
la sala de musculació de la zona esportiva municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
•
Posar-se el calçat apropiat per a cada instal·lació i dur roba esportiva. No es podrà fer cap activitat física
amb roba i sabatilles de carrer.
•
Respectar els espais assenyalats per a les diferents activitats.
•
Per raons d’higiene cal dur una tovallola per fer ús dels aparells i matalassos, i deixar-los eixuts un cop
finalitzada la pràctica esportiva.
7.

Es determinen el conjunt de prohibicions per a tots aquells usuaris que accedeixin a la sala de musculació
de la zona esportiva municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
•
Esta prohibida, tota activitat que atempti contra el medi ambient, els usuaris, la bona imatge de les
instal·lacions i l’Ajuntament.
•
Està prohibida l’entrada de qualsevol envàs, objecte de vidre, estris punyents o qualsevol altre material
esmicolable que puguin causar danys a la resta d’usuaris.
•
La realització de sèries de més de 20 min. per aparell.
•
Entrar amb aparells de música que puguin molestar la resta d’usuaris (sols amb auriculars)
•
Entrar amb el tors descobert.
8.

Es determinen les accions i altres activitats que no estan permeses a la sala de musculació de la zona
esportiva municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
•
No està permès córrer, fer empentes, castells o tombarelles dins de totes les instal·lacions.
•
No està permès utilitzar cap tipus de material que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris,
excepte en els horaris i espais establerts amb aquest fi.
•
No està permès dipositar deixalles fora de les papereres.
•
No està permès l'ús del material de la instal·lació sense autorització del personal tècnic.
9.

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia recomana a tots els usuaris de la sala de musculació de la zona
esportiva de Sant Sadurní d'Anoia
•
No accedir a les instal·lacions esportives, amb objectes de valor. El Servei d'Esports no es farà
responsable de la pèrdua o robatori d'aquests objectes.
•
Utilitzar xancletes en la zona de dutxes, vestidors i piscina.
•
Abans d'iniciar qualsevol activitat esportiva, passar una revisió mèdica per evitar qualssevol situació de
risc.
•
Informar al personal de la instal·lació si es pateix alguna malaltia coronaria o nerviosa.
•
Respectar un mínim de dues hores abans de realitzar la pràctica intensa d'una activitat física.
•
Beure líquids per hidratar-se.
11.

VESTIDORS ZONA ESPORTIVA
1.

L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai d’higiene després de la pràctica esportiva.

Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació (abonats, cursetistes, escolars, ...). Per
aquesta raó cal deixar-los lliures d’objectes mentre s’està utilitzant qualsevol servei. Així mateix, els abonats o
cursetistes deixaran lliures els vestidors que utilitzi un grup escolar.
2.
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3.

Els grups utilitzaran els vestidors el temps mínim necessari a fi de deixar-los lliures per als grups que vinguin

darrere.
Els vestidors adaptats es destinaran a les persones que els necessitin i, quan estiguin lliures, serà
imprescindible demanar autorització al Servei d'Esports per fer-ne ús.
4.

Cal utilitzar els armaris per desar els objectes personals. Els armaris individuals són per als abonats i els
cursetistes.
5.

Es determinen les normes de règim intern i d'obligat compliment per a tots aquells usuaris que accedeixin
als vestidors de la zona esportiva municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
•
Deixar els vestidors en bones condicions per als propers usuaris.
•
Tancar les portes d’accés.
•
Deixar lliures els armariets per als propers usuaris.
•
Utilitzar els vestidors que designi la Direcció.
6.

Es determinen les accions i altres activitats que no estan permeses als vestidors de la zona esportiva
municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
•
No està permès córrer, fer empentes, castells o tombarelles dins de totes les instal·lacions.
•
Fumar o menjar a l’interior dels vestidors.
•
Introduir objectes de vidre o de qualsevol material esmicolable.
•
Entrar a les dutxes amb sabates de carrer.
•
Jugar, córrer, cridar o fer altres actuacions que puguin molestar a la resta d’usuaris.
7.

ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
En qualsevol altre instal·lació, no tipificada en aquest reglament, serà obligatori el compliment de les normes
establertes en el reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals com aquelles que l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia consideri adient incorporar com annex d’aquesta normativa.
1.

2.

Instal·lacions Esportives Municipals fora de la Zona Esportiva Municipal:

◦
Pista poliesportiva C/ Macabeu,... pista pavimentada amb dues porteries de futbol sala i dues cistelles
de bàsquet.
◦
Pista Poliesportiva del Gat Cendrer (Parc Lluís Companys),... consta de camp de sauló amb dues
porteries de futbol sala i una pista pavimentada de bàsquet amb dues cistelles.
◦
Camp de Futbol, Skate i volei del Barri Sant Llorenç (al costat del Cementiri),... camp de futbol de
sauló amb dues porteries de Futbol camp, pista d'Skate i pals de volei terra.
◦
Pista poliesportiva Can Benet, ... consta d'una pista pavimentada molt petita de amb un dues porteries
de futbol sala.
◦
Pista d'Espiells, ... pista pavimentada amb una porteria de futbol sala.
◦
Pista habitatges Vilarnau,... pista pavimentada amb dues porteries de futbol sala i dues cistelles de
bàsquet.
VOTACIÓ : L'acord és aprovat per unanimitat dels membres presents que representa la majoria absoluta del
nombre legal de membres d'aquesta Corporació.
I perquè així consti, fent expressa l'advertència de l'article 206 del reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, als efectes oportuns lliuro la present certificació d'ordre i amb el
vistiplau del senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, alcalde-president d'aquest Ajuntament, a Sant Sadurní d'Anoia, 27
de desembre de 2017.
Vist-i-plau,
F_FIRMA_6
Signat electrònicament per:
L'Alcalde-President
Josep Maria Ribas i Ferrer
27-12-2017 14:36

F_FIRMA_1
Signat electrònicament per:
El tècnic d'administració general, en substitució
del secretari
Ramon Rigol Nutó
27-12-2017 14:35
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