REGLAMENT D’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Aprovat per la JGL, de l’11 de març de 2009

ARTICLE 1. Dret de les persones usuàries.
•

Les instal·lacions esportives municipals són d’accés lliure per als ciutadans
sense ninguna altra limitació que el pagament de la taxa corresponent per
utilitzar-les, així com els horaris prèviament reservats.

•

Les persones usuàries, sempre que paguen la taxa corresponent, tenen dret a
utilitzar-les tal com preveu el reglament.

•

En cadascuna de les instal·lacions municipals d’esports es pot practicar la
modalitat esportiva a què està destinada específicament, com també les que
tècnicament siguen possibles.
En ocasions es poden utilitzar les instal·lacions esportives per a activitats
especials no esportives de caràcter cultural o recreatiu.

•

Qualsevol persona té dret a sol·licitar informació sobre la gestió i organització
de l’ús de les instal·lacions esportives.

•

Qualsevol persona pot fer les reclamacions o els suggeriments que considere
per a la millora del funcionament o la gestió de les instal·lacions esportives.
ARTICLE 2. Obligacions de les persones usuàries.

•

Respectar, en tot cas, la totalitat dels béns immobles que formen part de les
instal·lacions.

•

Abonar la taxa corresponent al servei o l’activitat elegida.

•

Qui, voluntàriament ocasiona algun desperfecte material en les instal·lacions
esportives n’és directament responsable.
ARTICLE 3. Gestió i manteniment de les instal.lacions esportives.

•

S’ha de vetllar per un manteniment i conservació adequada del conjunt de béns
que constitueixen les instal·lacions esportives, per a prestar el servei públic a
què estan destinades.

•

El personal responsable de les instal·lacions pot tancar-les

en qualsevol

moment per raons de seguretat. Depenent de la disposició d’horaris i
instal·lacions s’intentarà compensar les molèsties ocasionades.
•

Es determinaran les normes específiques adequades per a l’ús i manteniment
de les diferents dependències, les quals són d’obligat compliment.
ARTICLE 4. Taxes.

•

El pagament de la taxa per a poder utilitzar les instal·lacions és obligatòria per
a qui les usen.

•

El pagament dels cursets de qualsevol modalitat esportiva s’abona una vegada
sol·licitats i, en tot cas, abans que comencen.

•

Les competicions esportives que tenen lloc en qualsevol instal·lació esportiva
són de lliure accés per al públic.

•

Les taxes s’exposen en cada instal·lació esportiva per a informació i
coneixement dels usuaris.
ARTICLE 5. Reserves de pistes.

Pavelló multiús
•

La reserva es farà al personal responsable de les instal·lacions esportives amb
dos dies d’antelació; també es pot reservar en menys temps sempre que estiga
lliure.

•

Si passats 15 minuts de l’hora reservada no s’ha presentat el sol·licitant, perd
tot dret de reserva.

Pistes de tenis i frontenis
•

La reserva es farà al personal responsable de les instal·lacions esportives amb
dos dies d’antelació acudint personalment i pagant la taxa corresponent.

•

Qui tinga carnet esportiu segueix el mateix procediment sense abonar la taxa.

•

També es pot reservar en menys temps sempre que estiguen lliures.

•

Si passats 15 minuts de l’hora reservada no s’ha presentat el sol·licitant, perd
tot dret de reserva.
ARTICLE 6. Normes generals.

•

Els vestidors han d’estar oberts i a disposició de qui reserve qualsevol
instal·lació municipal.

•

No ens fem responsables dels objectes dipositats en l’interior dels vestidors.

•

No es permet fumar tant en els vestidors com en el pavelló .

•

Es prohibix l’entrada d’animals i vehicles als recintes esportius, excepte el
personal autoritzat.
ARTICLE 7. Normes específiques.

Pistes de tenis i frontenis / Pavelló multiús
•

Les reserves són, com a màxim, d’una hora. Passada l’hora, si la pista està
lliure, es pot fer una nova reserva.

•

No es permet l’activitat sense equipació de roba i calçat esportiu.

•

Per raons de convivència es prohibeixen els jocs molestos i perillosos.

Piscines
•

No s’hi permet l’entrada d’animals.

•

Es seguiran en tot moment les indicacions del personal de la piscina i
socorristes.

•

És obligat dutxar-se abans d’introduir-se en l’aigua.

•

Per a banyar-se és obligatori l’ús del banyador.

•

No es permet tirar o introduir en l’aigua peces de roba de cap tipus, ni objectes
aliens als estrictament esportius referits a la natació.

•

No es permet menjar en el recinte de la piscina, així com fumar o introduir
botelles de vidre, excepte en zones de pícnic habilitades i senyalitzades a
l’efecte.

•

No es permet introduir taules, para-sols, radiocassets i la resta d’elements.

•

La piscina xicoteta és d’ús exclusiu per a menors de 8 anys.

•

S’ha de fer ús de les papereres.

•

No es permet tirar-se de forma violenta a la piscina per resultar perillós a les
persones que poden estar submergides, així com fer corregudes, jocs molestos
i perillosos per raons de seguretat i convivència.

•

No es permet l’entrada a les persones menors de 8 anys si no van
acompanyades d’una persona adulta responsable.

•

El curs que finalitza a les 17 h, dura mig hora més, per poder canviar-se;
després d’aquest temps s’ha d’abonar l’entrada.

•

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTES NORMES, ÉS MOTIU D’EXPULSIÓ DE LA PISCINA. LA
REITERACIÓ DE L’INCOMPLIMENT DE LES NORMES EXPOSADES
IMPEDIR L’ENTRADA DURANT TOTA LA TEMPORADA.

ÉS MOTIU PER A

L’EXPULSIÓ O PROHIBICIÓ DE

L’ENTRADA NO ÉS MOTIU PER TORNAR-HI L’ABONAMENT.

