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REGLAMENT DE L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE BADIA DEL VALLÈS  
 
 
Exposició de motius 
 
Aquest reglament s'ha elaborat amb l'objectiu de dotar d'un instrument vàlid que ens permeti garantir una 
bona convivència i  respecte dins les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès.  Creiem que 
és necessari definir quines són les directrius, criteris i normes que han de regir el dia a dia de les 
persones que fan ús de les instal·lacions per obtenir un  bon funcionament.  
 
Mitjançant aquest reglament es vol resoldre les possibles situacions que es deriven dels diferents 
conflictes que puguin sorgir millorant la convivència entre tots els usuaris/es.  
 
 
Capítol preliminar 
 
Concepte, objecte i àmbit d’aplicació 
Article 1. Aquest reglament té per objecte la regulació de l’ús i funcionament de les instal·lacions 
esportives municipals de Badia del Vallès. 
 
Article 2. Són 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. 
 
Article 3. 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 4. Les instal·lacions esportives municipals són béns de domini públic, afectes al servei públic. 
 
 
Capítol I 
Sobre les instal·lacions esportives municipals 
 
Apartat 1r. Normes generals 
Article 5. L’ús de les instal·lacions esportives municipals estarà obert a qualsevol institució, entitat o 
particular, sense cap mena de discriminació per raó de raça, sexe, 
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal i/o social. 
Els usuaris sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat l’ús de les Instal·lacions Esportives Municipals, fent 
constar els espais, els horaris, la finalitat i altres aspectes 
rellevants. 
(no es permetrà l'organització per part de qualsevol institució, entitat i/o grup l'organització d'actes de 
caràcter xenòfob, sexista o que atemptin contra els drets de l'ésser humà més elementals). 
En determinades ocasions es podran utilitzar les Instal·lacions Esportives Municipals 
per a activitats especials no esportives de caràcter cultural, lleure i/o recreació. En aquests casos s’haurà 
d’especificar el tipus d’activitats, el nombre d’assistents, el preu 
de les entrades i la finalitat de l’acte. 
El Servei d’esports valorarà per a cada cas els conceptes que es considerin necessaris (neteja,seguretat, 
personal, etc..) 
 
Article 6. Les instal·lacions esportives municipals adscrites al servei d’Esports de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès  on s'aplicarà aquesta reglamentació són les que es detallen a continuació: 
 

� Complex esportiu (Via de la Plata s/n) 
� Camp de Futbol Sergio Busquets Burgos ( av. Tibidabo s/n) 
� Instal·lacions esportives municipals (Poliesportiu Vell, av. Tibidabo s/n) 
� Pistes de la petanca (C. Menorca s/n) 

 
Article 7. Les instal·lacions esportives municipals, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d’accés 
lliure per als ciutadans, sense cap altra limitació que el pagament de la taxa corresponent per utilitzar-les i 
de la naturalesa de la instal·lació. 
L’accés del públic per presenciar les activitats esportives que es celebrin a les instal·lacions esportives 
municipals, serà gratuït a excepció d’aquelles activitats o competicions en què l’organitzador estableixi un 
pagament.  
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L’accés serà sempre pels punts específics d’entrada previstos a cada instal·lació, i sempre seguint les 
indicacions del conserge, organitzadors o personal autoritzat 
 
L'accés no serà permès si una persona està sancionada a tal efecte, reservant-se els organitzadors el dret 
d'admissió. 
 
Article 8. 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. 
Els gossos pigall tindran accés a totes les instal·lacions esportives municipals on pugui accedir el seu 
responsable. 

 
Article 9. L’Ajuntament de Badia del Vallès compta amb una assegurança de responsabilitat civil pels 
danys que es puguin produir derivats de l’ús de les instal·lacions esportives municipals i per les activitats 
organitzades per ell mateix. 
En cas que la instal·lació sigui utilitzada per tercers, en qualsevol tipus d’activitat, es podrà exigir  a 
l’organitzador una assegurança que cobreixi els possibles danys. 
En aquests casos seran els organitzadors qui respondran dels desperfectes que es puguin produir en el 
transcurs de l'activitat i els  qui respondran del risc d’accident així com dels accidents produïts per un mal 
ús de les instal·lacions i el seu material. 
 
Apartat II.  
 
Sobre els usuaris 
Article 10. Les persones particulars, entitats o institucions que gaudeixin de la utilització d’espais esportius 
a les instal·lacions esportives municipals, es consideren les seves usuàries. 
 
Article 11. El Servei d'esports està obligat a prestar els serveis convinguts d'acord amb els imports 
abonats, en el cas que no es presti  i no hagi opció a una altra solució es farà la devolució de l'import 
corresponent. 
 
Article 12. Tots els usuaris I usuàries té dret a fer les reclamacions i els suggeriments que consideri 
adequats en relació al funcionament, la gestió i altres conceptes que tingui a veure amb la instal·lació, es 
podrà fer  a recepció  per escrit mitjançant un full d’incidències o instància o mitjançant entrevista personal 
amb el responsable del  
Servei d’Esports. En qualsevol ca el termini màxim per a rebre resposta serà de 10 dies. 
 
Article 13. És obligatori abonar l’import de la taxa corresponent establerta per a cada servei, activitat  i/o 
espai esportiu, llevat d’aquells casos que l’Ajuntament consideri exempts d’aquesta obligació. 
 
Article 14. Els usuaris/es de les instal·lacions esportives estan obligats a accedir mitjançant un carnet, 
personal i intransferible, a través del control d’accessos instal·lat a tal efecte, a les instal·lacions 
esportives municipals que en disposin. La seva pèrdua implicarà el pagament de la corresponent taxa per 
a la seva renovació. A petició de qualsevol treballador de la instal·lació, s’haurà de presentar el carnet o 
tiquet 
d’entrada. El préstec del carnet a una altra persona suposarà la baixa automàtica del 
titular durant 6 mesos. 
 
Article 15. És obligatori respectar i posar els mitjans necessaris per fer respectar les instal·lacions I els 
bens adscrits, tant pel que fa als usuaris com a acompanyants i/o espectadors/res. Qualsevol usuari que 
ocasioni desperfectes materials a les Instal·lacions Esportives Municipals en serà directament 
responsable i s’haurà de fer càrrec de les despeses que ocasioni. A més es podrà anul·lar l’autorització 
d’ús. 
 
Article 16. Les taxes i/o preus públics per a la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals seran aprovades per l’òrgan competent al ple municipal segons les ordenances fiscals, així 
com dels serveis i/o activitats. Si es presenta el cas d’una activitat no regulada, serà necessària la seva 
aprovació per part de l’òrgan competent, tenint en compte tots els aspectes i paràmetres valorables pel 
desenvolupament d’aquesta activitat (concerts, festes,teatre, etc.). 
 
Article 17. L’Ajuntament es reserva la possible utilització de qualsevol instal·lació i/o modificació de l’horari 
d’obertura, sempre que sigui per necessitats d’interès ciutadà, de causes majors o seguretat dels usuaris. 
Ho comunicarà amb una antelació mínima de 3 dies als usuaris afectats i/o entitats sempre que sigui 
possible. 
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Article 18. El personal responsable de la instal·lació podrà decidir el tancament d’algun espai o de tota la 
instal·lació quan per raons meteorològiques, d’ordre interior o de seguretat, consideri que es pugui veure 
afectada la integritat de les persones o produir-se danys a les instal·lacions. 
 
Article 19. No es permet fumar en totes les instal·lacions esportives municipals, tampoc es pot  menjar o 
beure en elles  exceptuant-ne les zones destinades expressament a aquestes finalitats. Aquestes zones 
estaran degudament senyalitzades. Tampoc no es permet la consumició de begudes alcohòliques en el 
recintes esportius 
 
Article 20. No es permet introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material que en cas de trencar-se 
pugui esdevenir perillós pels usuaris/es 
 
Article 21. Les persones que facin ús de les instal·lacions esportives, en la pràctica de les seves activitats 
dins del Complex, han d’usar de manera correcta i racional els equipaments esportius i els espais socials, 
i seguir en tot moment les normes que es facin explícites i les indicacions que els pugui adreçar el 
personal del Centre. 
 
Article 22 Les persones que facin ús de les instal·lacions esportives  no posaran mai en perill la integritat 
física i la seguretat de la resta a persones associades i de les persones que romanguin a les 
instal·lacions, i utilitzaran els aparells, instruments, mobiliari i equipaments de manera adequada. 
 
Sobre els accessos 
Article 23. L’accés a les instal·lacions del Complex Esportiu de Badia del Vallès està reservat únicament a 
persones  que hagin satisfet la quota corresponent, o a les persones que hagin adquirit una entrada 
puntual o a aquelles que, degudament autoritzades, hi facin activitats esportives, lúdiques o culturals 
organitzades per l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
  
Article 24. També hi podran accedir:  
Les persones  acompanyants a infants menors de 8 anys que realitzin una activitat i que necessitin de 
l’ajuda dels mateixos per vestir-se. 
 
Aquelles persones no associades que pertanyen a altres clubs o associacions i participin en 
esdeveniments esportius o socials duts a terme pel Complex Esportiu o l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Col·lectius d’empreses i centres educatius que hi facin activitats esportives, lúdiques o culturals.   
 
Col·lectius, associacions o grups derivats per l’Ajuntament de Badia del Vallès, prèvia comunicació al 
Complex Esportiu.  
 
(Per fer ús de les instal·lacions esportives per la realització d'activitats s'haurà de fer  una instància  a 
l’OAC o al complex esportiu amb un mínim de 3 setmanes d’antelació . Sempre que sigui possible, 
l’Ajuntament autoritzarà l’ús de l’espai.) 
 
No es podrà accedir a les instal·lacions amb cap mena d’animal, llevat de les persones amb discapacitat 
que ho necessitin.  
 
Article 25. La Direcció del Complex implantarà els sistemes de control i mesures que consideri oportunes 
per a garantir la seguretat de les persones associades de les instal·lacions i equipaments. S'informarà de 
forma regular a la resta de grups municipals en les comissions informatives. 
 
Article 26.Abans d’iniciar l’activitat al gimnàs o a qualsevol activitat dirigida, si els monitors ho creuen 
convenient, la persona haurà d’omplir un formulari i aportar un informe del metge, on consti que és apta 
per realitzar aquesta l’activitat en concret. 
Tots els usuaris/es està obligats a comunicar a l’Administració del Complex si pateix qualsevol malaltia o 
patologia que la limiti o condicioni a l’hora de fer esport en el moment de la inscripció i durant el període 
d’associada. 
Aquesta informació serà demanada a totes les persones usuàries en el moment de formalitzar la seva 
inscripció en qualsevol activitat dirigida. 
 
Limitació a l’accés 
Article 27. S’expulsarà a: 
- les persones que manifestin actituds violentes, agressives o provoquin aldarulls, les que portin armes 

o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, i les que portin robes o símbols que incitin a la 
violència, el racisme o la xenofòbia en els termes previstos al Codi Penal. 

 
- les persones que, trobant-se a l’interior de la instal·lació, dificultin el desenvolupament normal de 

l’activitat, un cop advertides prèviament. 
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- les persones que posin en perill la salut i la integritat física  d’altres usuaris de les instal·lacions 

esportives o practicants d’esports 
 
- les persones que falten el respecte, insultin o menyspreïn a les persones que treballen a les 

instal·lacions esportives. 
 
 L’expulsió de la instal·lació no dóna dret al retorn de les taxes abonades. 
 
Els responsables i/o gestors de les instal·lacions podran exercir el dret d’admissió a les instal·lacions. 
 
Sobre l’equipament 
Article 28. El material, aparells i les instal·lacions seran tractats amb la major cura, tot procurant que la 
utilització posterior sigui òptima per als altres socis.  
 
Article 29 .En cas que s’observin defectes de funcionament o avaries en qualsevol equipament, les 
persones associades ho hauran de comunicar, al més aviat possible, al personal del Complex o bé a la 
Direcció, per tal d’evitar possibles accidents o un major desperfecte.  
 
 Article 30. El Complex disposarà, mitjançant comunicats, rètols i senyalització apropiada, les normes que 
cal seguir i les precaucions que s’han d’adoptar pel que fa a l’ús de les màquines, aparells i instruments. I 
també per a la utilització de les piscines i d’altres espais esportius o socials.  
 
Article 31. No està permès transitar per la instal·lació amb el tors nu, amb banyador o biquini fora de l’àrea 
de piscines o vestidors. 
 
Article 32. Segons la Llei 42/2010 de 30 de desembre, està prohibit fumar en qualsevol espai de la 
instal·lació (excepte article 7 punt e “instal·lacions esportives i llocs on es desenvolupin espectacles 
públics, que siguin a l'aire lliure) 
 
Article 33 Està prohibit introduir i/o consumir drogues a la instal·lació.  
 
Sobre els vestuaris 
Article 34. Als vestidors caldrà seguir les normes i indicacions específiques per a dipositar la roba i els 
objectes personals. A aquest efecte, el Complex posa a  
disposició als usuaris/es,  armaris d’ús puntual que, un cop finalitzi l’estada al Centre, hauran de quedar 
buits i a disposició dels usuaris/es següents. La Direcció establirà les normes d’ús d’aquests armaris les 
quals han de ser respectades per tots els usuaris/es.  
 
Article 35. El Complex no es fa responsable de les pèrdues o furts d’objectes personals dels usuaris/es 
dipositats als armaris. Una vegada finalitzat l’horari de les instal·lacions, procedirem a l’obertura dels 
armaris que estiguin ocupats per motius seguretat. 
 
Article 36. No s’admet dipositar o guardar als vestidors cap producte que, per la seva composició, pugui 
resultar perillós i tampoc armes de foc o de qualsevol altre tipus. No respectar aquesta norma podria 
comportar mesures disciplinàries severes als contraventors.  
 
Article 37.Tant a la zona de vestidors com a les dutxes, caldrà observar les mesures higièniques indicades 
als rètols i utilitzar correctament el mobiliari i aparells instal·lats en aquest espai. No es permet depilar-se, 
afaitar-se o tenyir-se els cabells, per motius d’higiene. Tampoc es permet menjar als vestidors. No es 
podran utilitzar envasos de vidre. 
 
Article 38. Es podrà entrar al vestidor amb infants del sexe contrari d’una edat inferior als set anys per a la 
comoditat dels pares o acompanyants. En tot cas, i per alguna raó fonamentada, la Direcció del Complex 
podrà, segons el seu criteri, autoritzar-ne l’accés a infants majors de set anys excepcionalment  o indicar a 
qui ho sol·liciti una zona més adient.  
 
Article 39. No es permet enregistrar imatges ni fer fotografies a cap menor d’edat als vestidors, piscines ni 
dins del Complex llevat d’aquelles explícitament autoritzades per l’Ajuntament. No respectar aquesta 
norma podria comportar mesures disciplinàries molt severes als contraventors.  
 
 
Article 40. El temps de dutxa haurà de ser l’estrictament necessari per tal de fer un consum racional de 
l’aigua. És obligatori dutxar-se amb sabatilles amb sola de goma. Recomanem assecar-se a la zona de 
dutxes per a evitar mullar tot el vestidor. 
 
Piscines climatitzades interiors  
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Article 41. Als diferents recintes de les piscines caldrà vestir amb roba i casquet de bany (obligatòriament) 
tant per a l’activitat de bany lliure com a la de cursets o escoles de natació. No es permet caminar per la 
zona de les piscines amb calçat que no sigui xancletes d’ús exclusiu. Està prohibit entrar a la zona de 
bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de 
la instal·lació, que han de portar protectors específics d’un sol ús per al calçat.  
 
Article 42. Esta prohibit banyar-se amb roba interior, faldilles, pantalons llargs, mocadors d’estiu (pareo). 
 
Article 43. Abans d’entrar a l’aigua és obligatori dutxar-se. No és permès banyar-se si es tenen ferides 
obertes. Està prohibit 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.  
 
Article 44. Per motius de seguretat, i seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya, els 
menors de 12 anys hauran d’entrar a les piscines acompanyats d’un adult major d’edat, independentment 
del seu nivell tècnic de natació. La persona adulta acompanyant haurà de ser-hi  en tot moment, 
supervisant l’activitat del menor.  
 
Article 45. No és permès l’ús de pales, aletes o altres accessoris que per la seva duresa o forma puguin 
causar contusions o ferides a altres banyistes.  
 
S’autoritza l’ús d’aquests accessoris i instruments en aquelles activitats dirigides per entrenadors o 
monitors d’activitats aquàtiques en espais delimitats i durant les hores de poca afluència, amb la prèvia 
autorització del socorrista. 
 
Es recomana tenir cura amb aquells objectes personals com ara anells, cadenes i altres que en l’exercici 
de la natació o del bany lliure puguin ocasionar lesions a als mateixos propietaris i a tercers.  
 
Article 46. En tot moment, caldrà seguir les indicacions i les advertències dels monitors i socorristes que 
atenen la instal·lació, i també les del personal del Complex autoritzat per a aquesta finalitat.  
 
Article 47. S’haurà d’informar a les persones associades de la realització d’aquestes activitats o 
competicions quinze dies naturals avanç de la celebració de la competició. Aquests avisos es faran 
públics al tauler d’anuncis del Complex on s’especificarà el dia i l’horari en què l’ús de la instal·lació 
quedarà restringit.  
 
Article 48. Les persones associades que facin bany lliure hauran de nedar sempre per la dreta del carrer 
per tal de facilitar l’activitat a altres banyistes que facin ús del mateix carrer. No es poden travessar els 
carrers de la piscina ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris/es.  
No es podrà pujar sobre de les sureres, ni saltar des dels trampolins. 
 
Article 49.  Està totalment prohibit córrer, saltar de manera descontrolada a l’aigua i donar empentes a la 
platja de la piscina. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.  
 
 
Article 50. El material que s’utilitzi s’haurà de deixa al seu lloc. Només es podrà agafar el material que hi 
ha al armari metàl·lic de la piscina.  
 
Article 51.  No es permet llançar-se l’aigua de manera incontrolada o llençar-hi un tercer. No es permet 
córrer per la zona de platja. No es permet cridar ni portar equips reproductors de música sense auriculars. 
Es  censuraran totes aquelles conductes que afectin a la tranquil·litat de la resta de banyistes.  
 
La inobservança reiterada de qualsevol de les normes anteriors podrà suposar l’expulsió de les 
instal·lacions de la persona infractora, amb les corresponents sancions aplicables.  
 
Piscina petita 
Article 52. No es podrà utilitzar per les persones associades durant els horaris que es faci l’activitat 
d’aiguagim i natació per a nadons. 
La direcció del Complex es reserva el dret de poder ocupar tota la piscina petita per la realització d’alguna 
activitat en concret. 
 
Sauna 
Article 53. És obligatori utilitzar una tovallola per seure als bancs i dutxar-se abans d’entrar. 
El temps que recomanat d’utilització és de 10 minuts. 
No es podrà introduir cap objecte dins de la sauna (bosses, roba, etc). 
 
Banyera d’hidromassatge (jazzuci) 
Article 54. Els/les menors de 16 anys no poden utilitzar aquest espai. 
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El temps màxim d’utilització és de 10 minuts. És obligatori portar el barret de bany posat i dutxar-se abans 
d’entrar. 
 
Piscina d’estiu 
Article 55. Són aplicables tots els articles referits al CAPÍTOL DE LES PISINES CLIMATITZADES a 
excepció de l’obligatorietat de l’ús del casquet de bany. 
 
Article 56. Segons la Llei 42/2010 de 30 de desembre, està prohibit fumar a tota d’instal·lació. A la zona 
de gespa està prohibit menjar. Només es podrà menjar a les zones habilitades.  
 
Article 57. Està prohibida l’entrada de pilotes i de qualsevol tipus d’inflable. 
 
Article 58. Els nens/es que portin flotador o braçals (manguitos) no es podran ficar SOLS  a la piscina 
gran, haurà d’haver-hi un adult dintre del aigua amb ell/a. 
 
Article 59.  Els nens/es majors de 12 anys només podran utilitzar la piscina petita quan hi hagi poca gent o 
vagin acompanyats d’un persona adulta que controli el seu comportament. Si el socorrista ho considera 
oportú, els podrà fer fora de la piscina. 
 
Sala de condicionament físic (fitness) 
 
Article 60.  Els menors de 16 anys no poden entrar en aquest espai.  
 
Article 61. És obligatori portar una tovallola personal per a posar-la entre el cos i les màquines. S’ha 
d’eixugar la suor que pugui quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.  
Està prohibit entrar bosses esportives a la sala. El calçat esportiu haurà de ser exclusiu per a la sala. No 
està permès calçar xancletes. No està permès fer exercici amb roba que no sigui l’adient (roba esportiva).  
 
Article 62. No es permeten els grups d’entrenament col·lectius dirigits per una persona que no sigui 
treballador del Complex.  
 
Article 63.  Durant el temps de descans entre sèries d’entrenament, és obligatori deixar la màquina a una 
altra persona que s’estigui esperant. En els casos que hi hagi gent esperant, el temps màxim d’utilització 
de les màquines cardiovasculars (cintes, bicis, el·líptiques, etc.) serà de 30 minuts com a màxim. No està 
permès deixar caure  
de cop els pesos de les màquines de musculació. Tot el material que s’utilitzi s’haurà de deixar al seu lloc. 
 
Article 64.  El Complex no es farà responsable de possibles indemnitzacions corresponents a denúncies 
per accident, en els casos que l’accidentat no hagi respectat les normes de funcionament o per 
negligència en l’ús.  
 
Article 65. No està permesa la utilització d’aparells reproductors de música sense auriculars.  
 
Article 66. Recomanem passar una revisió mèdica abans d’iniciar qualsevol programa d’entrenament. 
Recomanem la hidratació continuada durant l’exercici físic. El Complex Esportiu declina tota 
responsabilitat derivada d’accidents originats per la pròpia pràctica d’activitat física.  
 
Article 67. No està permès introduir substàncies de dopatge il·legals, el seu consum i/o la seva venda. En 
cas de detectar aquesta situació, es procedirà a comunicar-ho als organismes competents. 
 
Sales polivalents  
Article 68.  Aquesta sala és d’ús exclusiu per a les activitats dirigides desenvolupades pel Complex previ 
pagament de la quota corresponent. No està permès que les persones associades en facin un ús lliure, 
excepte en aquells casos en què hi hagi una sol·licitud expressa a la Direcció i aquesta sigui acceptada.  
 
Article 69. Durant el desenvolupament d’activitats dirigides a adults, no estarà permesa la presència de 
menors d’edat a la sala.  
 
Article 70. És obligatòria la compra de l’abonament mensual per realitzar les qualsevol activitat terrestre 
dirigida. Aquest abonament és personal i intransferible. 
 
Article 71. En tot moment caldrà seguir les indicacions i les advertències dels monitors que atenen aquest 
espai.  
 
Article 72. No està permès fer activitats amb el tors nu o amb banyador. La indumentària haurà de ser 
esportiva. No es permet l’ús de calçat amb tacs de goma que pugui fer malbé el parquet de la sala. 
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Article 73. La realització de qualsevol activitat dirigida sense el pagament de l’abonament serà 
considerada com una falta greu i s’expulsarà el soci de la sala. 
 
Article 74. No es permet entrat a les classes dirigides un cop hagin passat 10 minuts de l’inici de l’activitat. 
 
Article 75. És obligatori portar una petita tovallola per a l’activitat de l’aeròbic amb bicicleta (SPINNING) i a 
l’acabament de l’activitat s’ha d’eixugar la bicicleta. 
 
 
 
Capítol II 
Abonats (altes I baixes) 
 
Article 76. Els abonats que causin l’alta (abans del dia 20 de cada mes o el mateix dia 20) abonarà la taxa 
corresponent al mes complet del dia d’alta. Si l’alta es produeix a partir del dia 20 començarà abonar la 
taxa en el mes següent. 
 
Les formes de pagament establertes (quota mensual) es realitzaran mitjançant gir bancari al número de 
compte aportat per la persona abonada; no es contempla una altra forma de pagament de la quota, per la 
qual cosa és obligatori aportar un número de compte en el qual es realitzaran els girs bancaris. 
 
Article 77. En el cas d’impagament de quotes es produiran dos requeriments que, si fossin desatesos en 
el termini d’un mes per cadascun d’ells donaran lloc a la baixa de l’abonat, eliminant tots els drets com a 
tal. 
Una vegada donat de baixa un abonat en aplicació del paràgraf anterior, només podrà causar nova alta 
posant-se al dia en el pagament de quotes; en aquest cas s’haurà de pagar de nou l’entrada inicial. 
La devolució d’un rebut implicarà el pagament d’una quantitat de diners que serà determinada per 
l’Ajuntament en concepte de despeses bancàries. 
 
Article 78. L’abonat que desitgi causar baixa com a tal haurà de fer-ho per escrit notificant-ho al personal 
d’administració de les instal·lacions. 
Aquesta baixa caldrà notificar-la abans del dia 20 del mes anterior a la data de pagament del següent 
rebut. Qualsevol baixa produïda després de la data de cobrament de la taxa no dóna dreta a la devolució 
de la mateixa. 
La pèrdua, extraviament, robatori o deterioració del carnet que acrediti la condició d’abonat haurà de ser 
comunicat immediatament a l’entitat gestora de les instal·lacions. 
La realització d’un nou carnet implicarà el pagament de la taxa d’expedició establerta per l’òrgan 
competent.  
 
Capítol III 
Règim disciplinari 
 
Article 79 
 
Es considera infracció de les normes de conducta l'acció o omissió que comporti un incompliment de la 
normativa de les instal·lacions esportives. 
 
Les infraccions seran de 3 tipus: LLEUS, GREUS I MOLT GREUS 
 
Són infraccions LLEUS: 
 

a) No mostrar el carnet d'usuari/a a petició de qualsevol treballador del Complex.  
b)  No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.  
c) Embrutar o no mantenir les condicions de neteja al Complex.  
d) No comunicar la pèrdua del carnet de soci./a   
e) Menjar o beure en zones en les quals això està prohibit.  
f) No utilitzar el calçat adient per a cada àrea.  
g) La desobediència als empleats del Complex.  
h) No respectar  i/o traspassar el control d’accés de forma inadequada. 
 

Són infraccions GREUS: 
 

a) Deixar el carnet de soci del Complex a una altra persona.  
b) Facilitar l’accés a una persona no sòcia per fer ús de les instal·lacions o serveis.  
c) Introduir-se, a consciència, en dependències de les instal·lacions esportives destinades al sexe 
contrari.  
d)   Fer pintades dins les instal·lacions esportives o a la façana. 
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e)   Endur-se la clau de les taquilles fora de les instal·lacions esportives.  
f)   Utilitzar una taquilla d’ús puntual d’igual manera que si fos de lloguer.  
g) Els intents d’agressió física a qualsevol persona dins les instal·lacions  esportives.  
h)  Els intents de robatori o furt dins les instal·lacions esportives de béns dels usuaris/es  o de la 
pròpia entitat.  
i)  Entorpir a propòsit la celebració d’actes esportius o socials organitzats a les instal·lacions 
esportives.  
j)   Fer fotografies o gravacions a l’interior de les instal·lacions esportives sense el permís de 
l'Ajuntament.  
k)  Fer ús d’un servei o activitat de pagament específic i no abonar-lo.  
l)   Fumar dins les instal·lacions esportives.  
m) Fer ús de la imatge de les instal·lacions esportives o de les seves icones (nom, escut, logotip, etc.) 
sense l’autorització corresponent.  
n)  La reincidència en faltes lleus, (3 lleus es considera 1 greu) 
 

Són infraccions MOLT GREUS 
 

a) Les agressions físiques a usuaris/es,empleats o visitants dins les instal·lacions esportives. 
b) Les agressions psíquiques (insults, amenaces, coaccions, etc.) a usuaris/es, empleats o visitants 
que siguin a les instal·lacions esportives. 
c) La desobediència als empleats, quan això pugui afectar la seguretat de les persones. 
d) Introduir objectes perillosos com armes, explosius i d’altres a les instal·lacions esportives. 
e) Introduir drogues o consumir-les dins les instal·lacions esportives 
f) Les pràctiques sexuals de qualsevol mena dins les instal·lacions esportives. 
g) Banyar-se nu a la piscina o amb indumentària que no estigui reglamentada. 
h) Fer mal ús de les instal·lacions, el resultat del qual sigui el trencament o deteriorament d’alguna 
part o de tota la instal·lació. 
i) L’actuació èbria (amb o sense agressivitat). Es podrà negar l’entrada a les instal·lacions esportives  
a qualsevol persona en estat ebri. 
j) Qualsevol robatori o furt dins les instal·lacions esportives, ja sigui de béns dels usuaris/es o de la 
pròpia entitat. 
k) La falta de pagament de qualsevol de les quotes establertes  després que s’hagi fet el requeriment 
pertinent. 
l) Fer fotografies o gravacions en vídeo a tercers dins dels vestidors sense permís. 
m) La reincidència de faltes greus (2 faltes grues es considera 1 molt greu). 
n) L’ incompliment d’una sanció imposada vàlidament. 
 

Article 80.  En funció de la infracció es podran imposar les següents sancions: 
 

− avís 
− suspensió temporal d'accés a les instal·lacions 
− privació definitiva dels drets atorgats 

 
Corresponen a les infraccions LLEUS: 
Amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua dels drets d'associat per un període comprès entre 1 
dia i 1 més. 
Pagament dels desperfectes si n'hi hagués 
 
Corresponen a les infraccions GREUS: 
Suspensió dels drets d'associat per un període comprès entre 1 mes i 1 any. 
Pagament dels desperfectes si n'hi hagués. 
 
Corresponen a les infraccions MOLT GREUS: 
Privació dels drets d'associat per un període superior d'un any i fins a 5 anys 
 
Article 81.Davant una infracció s'actuarà seguint el procediment determinat per les ordenances municipals 
de l'Ajuntament. 
 
 


