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Títol primer. Objecte i àmbit d’aplicació 

Article 1. Objecte 
L’objecte d’aquesta Ordenança Municipal és establir les normes d’accés i ús de les 
instal·lacions esportives municipals de forma que tots els esportistes, abonats/ades, 
usuaris/es i habitants en puguin gaudir en igualtat de drets i obligacions. 
 

Article 2. Àmbit d’aplicació 
La present Ordenança és d’aplicació a totes les instal·lacions esportives municipals 
de terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. 
 

Article 3. Usuaris/es 
Es considerarà usuari/a qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la 
instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat i/o disciplina, ja sigui de manera puntual 
o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’autorització d’ús. 
 
Així mateix, restaran obligades al compliment de la normativa referida a l’ús i al 
manteniment de les instal·lacions esportives municipals, aquelles persones que hi 
romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc. 
 

Article 4. Instal·lacions 
Als efectes de la present Ordenança, s’entén per instal·lacions esportives municipals 
els equipaments esportius i totes les instal·lacions, camps esportius o qualsevol altre 
espai de titularitat municipal, en els quals l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
autoritza la pràctica o l’ensenyament de qualsevol activitat física, pràctica esportiva, 
sessió d’educació física o curs de formació esportiva. 
 
Les instal·lacions esportives municipals de Sant Vicenç dels Horts (d’ara endavant 
IE), així com tots els béns i espais objecte d’aquesta Ordenança, són béns de domini 
públic afectes a la Regidoria d’Esports, d’acord amb la classificació que s’estableix 
en els articles 199 i següents del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril  pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, de 2 d’abril. 
 
Amb caràcter extraordinari i de forma eventual, per la celebració d’un esdeveniment 
esportiu, podran tenir consideració d’espai esportiu, els espais urbans i les vies 
públiques, i es regiran pel que disposa aquesta Ordenança en allò que hi pugui ser 
d’aplicació. 
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Article 5. Difusió 
L’Ajuntament, mitjançant la Regidoria d’Esports està obligat a donar el màxim 
coneixement del contingut d’aquesta Ordenança als vicentins/es i forans, fent ús dels 
mitjans de difusió adients. 
 
El desconeixement del contingut de la present Ordenança no beneficiarà a ningú que 
s’empari en aquesta circumstància en el cas d’incompliment de els seves 
disposicions. 
 

Títol segon. Utilització de les instal·lacions espo rtives municipals 

 

Article 6. Règim d’utilització 
Les IE són espais d’accés al públic en general, destinats principalment a la pràctica 
esportiva. Per tant, en poden fer ús amb aquesta finalitat les entitats esportives, els 
centres docents, l’escola esportiva municipal i altres col·lectius, així com persones a 
títol individual sempre que acreditin l’autorització corresponent. 
 
Les IE disposaran d’un horari determinat, i l’accés a aquestes haurà de ser dins 
d’aquest horari. 
 
Els i les menors només podran accedir ales IE acompanyats d’una persona major 
d’edat, segons les condicions recollides en la present Ordenança. 
 

Article 7. Usuaris/es de les instal·lacions esporti ves municipals 
Dins de l’àmbit de l’article 2, queden definits com a usuaris/es individuals  aquelles 
persones físiques autoritzades per a la pràctica de l’esport en una instal·lació 
esportiva. S’inclouen en aquest apartat els abonats/es, cursetistes o usuaris/es 
puntuals. 
 
La condició d’abonat/ada, o de cursetista requereix autorització prèvia de la 
Regidoria d’Esports a sol·licitud de la persona interessada. Aquesta sol·licitud haurà 
d’anar acompanyada del document previst per a la domiciliació bancària dels preus 
públics establerts i de la fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport. 
 
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’usuaria/a puntual  serà aquell que aboni el preu d’una entrada i serà admès/esa a 
la utilització dels serveis sempre que no existeixin problemes d’aforament i que 
compleixi la resta de requeriments d’aquesta Ordenança. 
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Els usuaris/es col·lectius  podran ser entitats i clubs esportius, centres docents o 
altres. A continuació es detallen segons la tipologia: 
 

1. Entitats i clubs esportius: Són aquelles entitats jurídiques que figuren en el 
registre d’entitats de la Regidoria d’Esports. 

2. Centres docents: S’inclou en aquest apartat a tots el centre d’ensenyament 
reglat de Sant Vicenç dels Horts. 

3. Altres: Associacions culturals i/o socials amb finalitats no esportives, però que 
poden dur a terme activitats esportives amb caràcter eventual. Dins d’aquest 
apartat també s’inclou a grups informals d’usuaris/es que ho sol·liciten.  

 
A efectes de definició, espectadors són les persones que accedeixin a les IE amb la 
finalitat de presenciar un esdeveniment esportiu o altre de caire que hi tingui lloc. Per 
accedir-hi hauran d’acreditar que disposen del títol d’accés corresponent, en el cas 
que existeixi.  
 
La resta de persones que hagin de romandre a les IE per a la realització de 
qualsevol de les activitats previstes o acompanyants de menors d’edat tindran 
condició d’usuaris/es als efectes de compliment de les disposicions de bon ús de els 
IE i de la resta que els pugui ser d’aplicació, d’acord amb el que regula aquesta 
Ordenança. 
 

Títol tercer. Drets i deures dels usuaris/es, espor tistes,  abonats/ades  i 
visitants de les Instal·lacions Esportives 

 

Article 8. Drets i deures dels usuaris/es, abonats/ ades i visitants 
 

1. Són drets dels usuaris/es i abonats de les IE: 
 

1. Accedir i circular lliurement per les zones destinades a visitants i accedir 
a les zones i serveis destinats a usuaris/es i abonats/ades a les quals 
doni dret la taxa que han pagat. 

 
2. Accedir a les IE assignades, en el seu horari de funcionament, per a la 

finalitat per a la qual acreditin estar autoritzats. 
 

3. Utilitzar els serveis d’accés general de les IE. 
 
4. Gaudir de tota la informació relativa al serveis contractats i a les 

modificacions que es pugui produir. 
 
5. Exigir un comprovant escrit de la quantitat que s’ha pagat en concepte 

de taxa. 
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6. Manifestar la seva opinió, queixa o reclamació sobre les instal·lacions i/o 

serveis rebuts mitjançant la bústia de suggeriments col·locada al pavelló 
i a la piscina municipal coberta. 

 
7. Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, les IE conforme a les normes 

aplicables a cada instal·lació. 
 

8. 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 donin 
lloc a un procediment administratiu que tingui en norma de rang de llei 
altres terminis màxims de resolució. 

 
9. Aquells altres drets establerts a les lleis. 

 
2. Són deures dels usuaris/es i abonats de les IE: 

 
1. Gaudir de les instal·lacions sense fer un mal ús i respectar i cuidar les 

instal·lacions, el mobiliari i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat. 
 
2. Dutxar-se el temps estrictament necessari, sense fer un ús abusiu de 

l’aigua. 
 

3. Respectar les indicacions del personal de les instal·lacions i consultar-lo 
en cas de dubte. En aquest sentit, caldrà mostrar al personal al servei de 
les instal·lacions l’autorització per usar-les, en el moment d’accedir-hi o 
en qualsevol altre moment que s’estimi oportú. 

 
4. Respectar els altres usuaris/es, abonats/ades i visitants, i les activitats 

que s’estiguin desenvolupant. 
 

5. Respectar els horaris d’obertura i l’accés als espais destinats a la 
pràctica esportiva. 

 
6. Comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de 

funcionament, els desperfectes o les deficiències en el funcionament de 
la instal·lació. 

 
7. Realitzar pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a 

cada tipus d’instal·lació. 
 

8. Estar al corrent del pagament de les quotes. Una quota impagada 
comportarà la baixa i farà perdre els drets de matriculació. Així mateix, 
els drets de matrícula es perdran en el moment de fer efectiva la baixa. 
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9. La matrícula es pagarà una sola vegada, en metàl·lic, i a la pròpia 
instal·lació. 

 
10. Comunicar les baixes abans del dia 20 del mes corrent perquè tinguin 

validesa per al mes següent. Per donar-se de baixa cal tornar el carnet i 
signar el full de baixa tramitat a la recepció de la instal·lació. No es pot 
tramitar una baixa per telèfon. 

 
11. Comunicar la suspensió temporal a la recepció de la instal·lació. Per 

realitzar una suspensió temporal (un mes com a màxim), cal signar el 
paper de la baixa. 

 
12. Comunicar el canvi a quota de manteniment a la recepció de la 

instal·lació. La quota de manteniment es podrà cursar per un màxim de 4 
mesos, amb la corresponent prescripció mèdica i pels casos d’accident, 
malaltia o baixa per maternitat o paternitat. 

 
13. Per beneficiar-se de la quota d’abonament familiar, cal ser familiar 

directe, pares, fills i nets. És condició indispensable que el rebut vagi 
domiciliat al mateix compte bancari. Aquest descompte és d’aplicació 
també a les parelles de fet registrades al municipi de residència. 

 
14. Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertits/des 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 de 
la instal·lació qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa 
vigent, general o específica, que figura recollida com a no permesa o 
com a obligatòria per cada espai, d’acord amb la present Ordenança. 

 
15. La direcció de la instal·lació es reserva el dret de limitar (l’accés a la 

mateixa) la venda d’entrades, amb motiu de límit d’aforament per 
qualsevol causa. 

 
16. El carnet d’abonat/ada té un caràcter unipersonal, i no es podrà deixar o 

cedir a cap altra persona. 
 

 
3. Són drets dels esportistes de les instal·lacions esportives: 

 
1. Accedir i circular per les zones assignades al seu grup en els horaris 

acordats. 
 
2. Accedir a les IE assignades, en el seu horari de funcionament, per a la 

finalitat per a la qual acreditin estar autoritzats. 
 
3. Sol·licitar informació sobre els serveis que ofereix la Regidoria d’Esports. 
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4. Manifestar la seva opinió, queixa o reclamació sobre les instal·lacions 

mitjançant la bústia de suggeriments col·locada al pavelló i a la piscina 
municipal coberta. 

 
5. Accedir a la condició d’usuari/a o abonat/ada en contractar o pagar la 

taxa corresponent. 
 

6. 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 donin 
lloc a un procediment administratiu que tingui en norma de rang de llei 
altres terminis màxims de resolució. 

 
7. Aquells altres drets establerts a les lleis. 

 
4. Són deures dels esportistes de les instal·lacions esportives: 

 
1. Gaudir de les instal·lacions sense fer un mal ús i mantenint-les netes en 

tot moment. 
 
2. Dutxar-se el temps estrictament necessari, sense fer un ús abusiu de 

l’aigua. 
 
3. Respectar les indicacions del personal de les instal·lacions i consultar-lo 

en cas de dubte. 
 
4. Respectar els altres usuaris/es, abonats/ades i visitants, i les activitats 

que s’estiguin desenvolupant. 
 
5. Respectar els horaris d’obertura i l’accés als espais destinats a la 

pràctica esportiva. 
 

5. Són drets dels visitants de les instal·lacions esportives: 
  

1. Accedir i circular per les zones assignades al seu grup en els horaris 
acordats. 

 
2. Sol·licitar informació sobre els serveis que ofereix la Regidoria d’Esports. 
 
3. Manifestar la seva opinió, queixa o reclamació sobre les instal·lacions 

mitjançant la bústia de suggeriments col·locada al pavelló i a la piscina 
municipal coberta. 

 
4. Accedir a la condició d’usuari/a o abonat/ada en contractar o pagar la 

taxa corresponent. 
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5. 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 donin 
lloc a un procediment administratiu que tingui en norma de rang de llei 
altres terminis màxims de resolució. 

 
6. Aquells altres drets establerts a les lleis. 

 
6. Són deures dels visitants de les instal·lacions esportives: 

 
1. Gaudir de les instal·lacions sense fer un mal ús i mantenint-les netes en 

tot moment. 
 
2. Dutxar-se el temps estrictament necessari, sense fer un ús abusiu de 

l’aigua. 
 
3. Respectar les indicacions del personal de les instal·lacions i consultar-lo 

en cas de dubte. 
 
4. Respectar els altres usuaris/es, abonats/ades i visitants, i les activitats 

que s’estiguin desenvolupant. 
 
5. Respectar els horaris d’obertura i l’accés als espais destinats a la 

pràctica esportiva. 
 

Article 9. Obligacions específiques per als usuaris /es col·lectius 
 
A més dels drets i obligacions detallats a l’anterior article, són obligacions 
específiques dels usuaris/es col·lectius les següents: 
 

1. Els usuaris col·lectius aniran sempre acompanyats d’un adult per poder 
accedir a la instal·lació i serà el responsable de que es compleixin les normes 
en qualsevol activitat. 

 
2. Planificar i entregar els calendaris de cada temporada, amb la previsió dels 

entrenaments i partits de tots els seus grups i equips. La Regidoria d’Esports 
dissenyarà un pla d’usos d’acord amb les peticions de les entitats i clubs 
esportius.  

 
3. Designar una persona delegada dels equips, que col·laborarà en el control de 

les competicions i entrenaments. 
 

4. Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixen les activitats que s’han de realitzar i les 
persones participants, tant practicants com públic assistent, si s’escau. 
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5. Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les 

activitats que es produeixi durant la seva permanència en la instal·lació. 
 

6. Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en què es va demanar i 
segons el pla d’usos. 

 
7. Sol·licitar autorització expressa de la Regidoria d’Esports per modificar el pla 

d’usos. En aquest aspecte, caldrà demanar mitjançant una petició escrita, 
l’aprovació de la Regidoria d’Esports per la realització de qualsevol partit 
ajornat o de caire amistós. 

 
8. Portar la seva pròpia farmaciola. En cas necessari podrà utilitzar-se la sala de 

fisioteràpia o primers auxilis per realitzar actuacions preventives, de 
tractament de lesions o recuperacions als esportistes. 

Títol quart. Normativa específica de les diferents instal·lacions esportives  

 

Article 10. Àmbit d’aplicació 
 
Les IE municipals es regiran per les especificacions d’ordre general que fan 
referència als usuaris/es, abonats/ades, esportistes i visitants. En els espais que es 
detallen a continuació s’hauran de complir, a més, les normes específiques que es 
detallen. 
 
En cas de conflicte, tindrà prioritat la normativa específica, llevat dels casos en què 
la normativa general sigui més restrictiva. 
 

Article 11. Cabines U.V.A 
 

1. És obligatori: 
 

1. Usar protectors oculars durant l’exposició. 
 

2. No es permet: 
 

1. La utilització als menors de 18 anys sense permís patern o prescripció 
mèdica. 

 
3. Es recomana: 

 
1. Consultar al metge dermatòleg, abans d’iniciar una tractament amb 

UVA. 
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2. Fer un ús progressiu de l’aparell, sessió a sessió segons consell mèdic. 

 
3. Dutxar-se i protegir-se la pell amb cremes hidratants després de cada 

sessió. 

Article 12. Camps de futbol de gespa artificial 
 

1. És obligatori accedir al camp de gespa amb calçat de sola de goma. Queda 
totalment prohibit accedir-hi amb calçat amb tacs d’alumini. 

 
2. No es permet arrossegar el material esportiu damunt de la gespa. 

 
3. Els dies de pluja, la persona responsable de la instal·lació o qui la substitueixi 

decidirà si es pot fer ús o no de l’espai esportiu, a fi de garantir l’integritat 
física dels esportistes i preservar l’estat del paviment. 

 
4. En aquesta instal·lació està expressament prohibit fumar, menjar aliments 

amb closca (pipes, cacauets,...) i menjar xiclets, tant a l’interior del paviment 
com a les zones properes a la gespa. També queda prohibit utilitzar 
substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc... 

 
5. L’entitat que estigui fent ús de la instal·lació vetllarà per la bona conducta dels 

esportistes, així com del públic assistent. Aquesta entitat haurà de garantir el 
compliment de l’ordenança, i impedirà que es pugui produir qualsevol aldarull 
o desperfecte a la instal·lació. 

 
6. Els partits oficials tindran prioritat davant dels entrenaments, lloguers puntuals 

o sessions d’educació física. 
 

7. No es permet córrer ni realitzar exercicis d' escalfament en els passadissos de 
vestidors, així com a la zona de graderies. 

 
8. Els usuaris del camp de futbol no podran accedir a l'interior abans de 30 

minuts de l'inici del seu horari d' entrenament. Pels partits, es permetrà 
l’entrada al camp de futbol 1 hora abans de l’inici d’aquests. 

 
9. En partits oficials, els delegats dels equips, visitant, hauran de recollir la clau 

del vestidor a consergeria, deixar el D.N.I, i signar un document de 
responsabilitat. En finalitzar el partit, i després de revisar l’ estat dels 
vestidors, es tornarà la clau a consergeria, on se li retornarà el DNI. 

 
10. La instal·lació no estarà disponible per entrenaments i partits oficials en 

aquelles dates estipulades amb anterioritat per l' Ajuntament per poder-hi 
celebrar Activitats culturals o activitats puntuals. 
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11. El reg del camp de gespa artificial es farà esporàdicament, i per un període de 

temps suficient per alleugerir l’escalfor produïda per la calor. En cap cas es 
regarà de forma periòdica i per altres fins que no sigui el d’evitar el calor 
extenuant. 

 
12. És obligatori manipular les porteries seguint les indicacions de les persones 

responsables de la instal·lació i sota la supervisió d'una persona responsable 
de l'entitat. 

 
13. Està totalment prohibida l’entrada d’animals, excepte casos especials, com 

són els gossos pigall per a cecs. 
 

14. S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació. La Regidoria 
d’Esports no es responsabilitza dels objectes perduts, oblidats o 
robats/sostrets per tercers. 

 
15. En cas de detectar-se una infrautilització continuada dels horaris 

d’entrenament, la Regidoria d’Esports podrà donar-hi el tractament previst per 
a un ús incorrecte de la instal·lació. 

 
16. No es permet exercitar, sense l'autorització oportuna de la Regidoria 

d’Esports, qualsevol tipus de venda ambulant o activitat econòmica. 
 

Article 14. Hidromassatge 
 

1. És obligatori: 
 

1. Dutxar-se abans de prendre un bany. 
 
2. Eliminar, mitjançant la dutxa prèvia, qualsevol resta de maquillatge o 

producte cosmètic (crema, laca, ...) 
 

3. Fer ús del banyador i del casquet de bany. 
 

2. No es permet: 
 

1. La utilització als menors de 16 anys. 
 

2. Utilitzar gels de bany  o sabó a l’interior del vas d’aigua.  
 

3. La seva utilització per un període de temps superior a 15 minuts. 
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4. L’accés de persones que pateixin malalties infectocontagioses o tinguin 
una ferida oberta a la zona de bany. La direcció podrà exigir la 
presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 
possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 

 
3. Es recomana: 

 
1. Evitar estar-hi més de 10 minuts. 
 
2. No utilitzar l’hidromassatge a totes aquelles persones que pateixin 

problemes d’hipotensió o cardiopaties greus. 
 
3. Consultar el personal mèdic en cas de dubte. 

Article 15. Pavelló poliesportiu 
 

1. Per accedir-hi a la pista, caldrà portar calçat esportiu, excepte les activitats 
puntuals i específiques que hagin estat autoritzades pel responsable de la 
instal·lació. 

 
2. És obligatori deixar la pista lliure de material o elements esportius al finalitzar 

l'activitat. Aquest material haurà de quedar endreçat  al seu lloc 
d'emmagatzematge. 

 
3. No es permet l’accés a la zona d’esportistes a persones que portin sorra a la 

sola del calçat esportiu. El calçat esportiu haurà de ser l’adient per a la 
pràctica esportiva desenvolupada. 

 
4. No es permet utilitzar les grades i zones annexes per canviar-se de roba. 

 
5. No es permet córrer ni realitzar exercicis d' escalfament en els passadissos de 

vestidors, així com a la zona de graderies. 
 

6. No es permet introduir objectes de vidre o material esmicolable a la pista. 
 

7. No es permet fumar, menjar ni beure begudes alcohòliques. 
 

8. Les persones usuàries tindran cura del paviment esportiu. 
 

9. Els usuaris del pavelló no podran accedir a l'interior abans de 30 minuts de 
l'inici del seu horari d' entrenament. Pels partits, es permetrà l’entrada al 
pavelló 1 hora abans de l’inici d’aquests. 

 
10. En partits oficials, els delegats dels equips, visitant, hauran de recollir la clau 

del vestidor a consergeria, deixar el D.N.I, i signar un document de 
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responsabilitat. En finalitzar el partit, i després de revisar l’ estat dels 
vestidors, es tornarà la clau a consergeria, on se li retornarà el DNI. 

 
11. La instal·lació no estarà disponible per entrenaments i partits oficials en 

aquelles dates estipulades amb anterioritat per l' Ajuntament per poder-hi 
celebrar Activitats culturals o activitats puntuals. 

 
12. Està totalment prohibida l’entrada d’animals, excepte casos especials, com 

són els gossos pigall per a cecs. 
 

13. S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació. La Regidoria 
d’Esports no es responsabilitza dels objectes perduts, oblidats o 
robats/sostrets per tercers. 

 
14. En cas de detectar-se una infrautilització continuada dels horaris 

d’entrenament, la Regidoria d’Esports podrà donar-hi el tractament previst per 
a un ús incorrecte de la instal·lació. 

 
15. No es permet exercitar, sense l'autorització oportuna de la Regidoria 

d’Esports, qualsevol tipus de venda ambulant o activitat econòmica. 
 

Article 16. Piscina coberta 
 

1. És obligatori: 
 

1. L’ús del casquet de bany dins dels vasos de la piscina. 
 
2. Dutxar-se abans d’entrar a la piscina. 
 
3. Presentar el carnet d’abonat/ada o cursetista, o el tiquet d’entrada a 

petició de qualsevol membre del personal de la instal·lació. 
 
4. Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes. 
 
5. Si es fa servir material, tornar-lo al seu lloc quan finalitzi el seu ús. 
 
6. Respectar els carrils ràpids. 

 
 
2. No es permet: 
 

1. Saltar, córrer, donar-se empentes, saltar de cap amb corredissa, o 
qualsevol activitat que representi un perill per a un mateix o pels altres. 
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2. Travessar els carrils de la piscina horitzontalment. 
 
3. Entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de bany, excepte les 

visites puntuals i específiques que hagin estat autoritzades pel 
responsable de la instal·lació i sempre amb protectors especials per al 
calçat. 

 
4. L’accés de persones que pateixin malalties infectocontagioses o tinguin 

una ferida oberta a la zona de bany. La direcció podrà exigir la 
presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 
possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 

 
5. L’ús de les piscines a qualsevol persona que presenti una ferida oberta 

(amb pèrdua de sang). 
 
6. Utilitzar cap tipus de material inflable, com a ajut per nedar, ni aquells 

accessoris que puguin ser perillosos per la practica de la natació 
(aletes, ulleres i tub de capbussament, etc.), a excepció de les 
indicacions del tècnic/a. 

 
7. Utilitzar cap tipus de material recreatiu (pilotes, inflables, etc) excepte 

en els horaris i espais destinats a l’oci i la recreació. 
 
8. Canviar-se de roba per anar a la piscina en un altra dependència que 

no sigui un dels vestidors habilitats per aquesta finalitat. 
 

9. L’accés dels infants menors de 12 anys, si no és acompanyat d’un 
adult que en sigui responsable. 

 
10. L’entrada a la piscina abans de l’hora d’obertura d’aquesta. No es 

permetrà l’estada a les piscines, si no hi ha socorrista a dins. 
 

11. Entrar als vasos de les piscines amb cremes, maquillatges o apòsits de 
qualsevol tipus. 

 
12. Introduir objectes de vidre o material esmicolable a la platja de la 

piscina. 
 

13. Seure sobre les sureres. 
 

14. Travessar els carrils, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres 
usuaris/es. 

 
 

3. És recomanable: 
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1. L’ús de xancletes per circular per la platja de la piscina, així com pels 
espais humits (dutxes, vestidors, passadissos de piscina). 

 
2. Circular per la dreta del carril. 
 
3. Utilitzar el carrers propers a la paret, en cas que el domini aquàtic       

sigui limitat. 
 
4. Consultar les fondàries de les piscines abans d’utilitzar-les (persones 

que no saben nedar, llançar-se de cap...). 
 

5. No haver menjat, almenys, des de 2 hores abans d’entrar a l’aigua. 
 

6. Dutxar-se després d’haver sortit de l’aigua. 
 

7. S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació. La Regidoria 
d’Esports no es responsabilitza dels objectes perduts, oblidats o 
robats/sostrets per tercers. 

 
 
 

4. Altres:  
 

1. L’abonament per al bany públic en cap cas dóna dret a utilitzar la 
piscina quan el seu aforament és el màxim. 

 
2. La Regidoria d’Esports mantindrà actualitzades i en lloc visible al públic 

les dades relatives a les característiques dels vasos de la piscina, 
paràmetres de l’aigua, aforament, normativa, etc. 

 
3. Els/les nens/nenes menors de 5 anys que assisteixin als cursets de 

natació, podran ser acompanyats al vestidor per un adult, però aquest 
estarà obligat a utilitzar calçat específic de bany per accedir als 
vestidors, esperant l’arribada del monitor/a qui acompanyarà als 
nens/nenes a la piscina i evitant l’accés a la mateixa els pares o 
acompanyants. 

 
4. Està totalment prohibida l’entrada d’animals, excepte casos especials, 

com són els gossos pigall per a cecs. 
 

Article 17. Piscina descoberta 
 
1. És obligatori: 
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1. Respectar en tot moment la resta d’usuaris i usuàries, el personal 
tècnic i els/ les socorristes. 

 
2. Respectar tots els elements de la instal·lació; fer ús de les papereres, 

deixar els vestidors, els serveis, les dutxes, les taquilles i la instal·lació 
en el seu conjunt en bones condicions per a les posteriors persones 
usuàries. 

 
3. Dutxar-se abans del bany. No es poden usar gels de bany ni sabó per 

a dutxar-se. 
 

4. Presentar l’abonament o l’entrada puntual a petició de qualsevol 
membre del personal de la instal·lació. 

 
5. Circular caminant pel recinte de la piscina. No es permet córrer ni 

donar empentes. 
 

6. Les nenes i els nens menors de 8 anys que desitgin accedir a la 
instal·lació, ho hauran de fer acompanyats d’una persona adulta, que 
serà responsable que es respecti i compleixi la present normativa. 

 
7. Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes. 

 
 
2. No es permet: 
 

1. Entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de bany, excepte les 
visites puntuals i específiques que hagin estat autoritzades pel 
responsable de la instal·lació i sempre amb protectors especials per al 
calçat. En cap cas es permetrà banyar-se amb roba de carrer. 

 
2. L’accés de persones que pateixin malalties infectocontagioses o tinguin 

una ferida oberta a la zona de bany. La direcció podrà exigir la 
presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 
possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 

 
3. L’ús de les piscines a qualsevol persona que presenti una ferida oberta 

(amb pèrdua de sang). 
 

4. Canviar-se de roba per anar a la piscina en un altra dependència que 
no sigui un dels vestidors habilitats per aquesta finalitat. 

 
5. L’entrada a la piscina abans de l’hora d’obertura d’aquesta. No es 

permetrà l’estada a les piscines, si no hi ha socorrista a dins. 
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6. Introduir objectes de vidre o material esmicolable a la platja de la 
piscina. 

 
7. Fer ús als nens menors de 6 anys de la piscina gran sense un 

acompanyant major d’edat. 
 

8.  Fumar, menjar o beure en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant 
les zones destinades expressament a aquestes finalitats. Tampoc es 
permet la consumició de begudes alcohòliques en el recinte.  

 
9. Està totalment prohibida l’entrada d’animals, excepte casos especials, 

com són els gossos pigall per a cecs. 
 

10. Jugar en la piscina en horaris de bany públic, ni la utilització de cap 
tipus de material (pilotes, inflables,...), excepte en els horaris destinats 
a aquest fi. Tampoc es permet la utilització d’aparells sonors o musicals 
que puguin molestar la resta de persones usuàries. 

 
11. Introduir cascos de moto a la zona de bany ( platja i gespa). Caldrà 

doncs, deixar-los al guarda-roba. 
 

3. És recomanable: 
 
1. No menjar en excés des de dues hores abans de banyar-se a la 

piscina. En cas de fer-ho es recomana accedir a l’aigua 
progressivament i sempre per la part poc fonda. 

 
2. L’ús de sabatilles de bany. 

 
3. Col·locar una estora o tovallola per a estirar-se en la zona de platja. 

 
4. Consultar les fondàries de les piscines abans d’utilitzar-les (persones 

que no saben nedar, llançar-se de cap...). 
 

5. Dutxar-se després d’haver sortit de l’aigua. 
 

8. S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació. La Regidoria 
d’Esports no es responsabilitza dels objectes perduts, oblidats o 
robats/sostrets per tercers. 

 
4. Altres:  

 
5. L’abonament per al bany públic en cap cas dóna dret a utilitzar la 

piscina quan el seu aforament és el màxim. 
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Article 18. Pistes de pàdel 
 

1. És obligatori: 
 
1. Respectar en tot moment la resta d’usuaris i usuàries així com el 

personal tècnic. 
 

2. Respectar tots els elements de la instal·lació; deixar el conjunt de les 
pistes en bones condicions per a les posteriors persones usuàries. 

 
3. Ser puntuals en l’inici i finalització dels  partits. Els partits es succeiran 

sense demora  segons els horaris anunciats a la instal.lació. 
 

4. Presentar el tiquet de reserva a petició de qualsevol membre del 
personal de la instal·lació. 

 
5. Els jugadors hauran de portar un equipament net i en condicions. És 

obligatori portar samarreta.  
 

2. No es permet: 
 

1. L’ús de samarretes sense mànigues, banyador o xancletes. 
 

 
3. Altres: 

 
1. L’ edat mínima per poder realitzar reserves són 16 anys. Els nens i  

nenes menors de 16 anys que desitgin accedir a la instal·lació, ho 
hauran de fer acompanyats d’una persona adulta, que serà 
responsable que es respecti i compleixi la present normativa. 

 
2. El pagament de la pista es farà abans de la seva utilització. Qualsevol 

modificació o anul·lació de la pista de pàdel, classe, etc. S’haurà de 
notificar amb un mínim de 24 hores d’antelació. En cas contrari es 
perdran els diners o s’hauran d’abonar abans de fer una altra reserva. 

 

Article 18. Pistes de petanca 
 

1. Les pistes de petanca estan destinades exclusivament a la realització 
d’activitats d’aquesta modalitat. 

 
2. Les persones usuàries tindran cura del paviment esportiu, així com de les 

tanques de protecció. 
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3. Per raons de seguretat no es permet travessar les pistes quan s’estiguin 
realitzant entrenaments i/o competicions. 

 
4. Està totalment prohibida l’entrada d’animals, excepte casos especials, com 

són els gossos pigall per a cecs. 
 

Article 19. Pistes poliesportives 
 

1. Per accedir-hi a la pista, caldrà portar calçat esportiu. 
 
2. Les persones usuàries tindran cura del paviment esportiu. 
 
3. No es permet introduir objectes de vidre o material esmicolable a la pista. 

 
4. No es permet fumar, menjar ni beure begudes alcohòliques. 

 
5. Està totalment prohibida l’entrada d’animals, excepte casos especials, com 

són els gossos pigall per a cecs. 
 

Article 20. Sala d’activitats dirigides 
 

1. És obligatori: 
 

1. Utilitzar calçat i roba adients per a la pràctica de l’esport que estiguem 
realitzant. 

 
2. Portar tovallola.  

 
3. Recollir el material (manovelles, màrfegues, gomes elàstiques...) i 

descarregar les barres de peses un cop s’han fet servir. 
 

2. No es permet: 
 

1. Fer ús de la sala sense cap tècnic/a. 
 
2. Entrar bosses d’esport dins de la sala. 

 
 

3. Es recomana: 
 

1. Exposar al tècnic/a les nostres inquietuds (lesions, correcta tècnica 
dels diferents exercicis...), especialment si és el primer cop que 
s’assisteix a una sessió d’activitat dirigida 
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2. Seguir les indicacions del tècnic/a.  

 

Article 21. Sala de musculació 
 

1. És obligatori: 
 

1. Fer un ús correcte dels aparells i peses de la sala. 
 
2. Portar tovallola per realitzar els exercicis a les màquines. 

 
3. Eixugar la suor de les màquines un cop s’han fet servir. 

 
4. Recollir el material (manovelles, màrfegues, discos...) i descarregar les 

barres de peses un cop s’han fet servir. 
 

5. Mentre s’efectua el descans entre sèries, és obligatori cedir l’aparell si 
un altre/a usuari/a s’està esperant. A les màquines cardiovasculars el 
temps màxim d’estada serà de 15 minuts, sempre que hi hagi algú 
esperant. 

 
6. L’ús de calçat i roba esportiva. 

 
2. No es permet: 

 
1. L’entrada a les sales de musculació a persones menors de 16 anys. 

 
2. Entrar bosses d’esport, aliments, ni objectes de vidre. 
 
3. Entrar amb banyador, xancletes o roba i calçat de carrer, o anar amb el 

tors nu. 
 

4. L’entrenament personal a una persona o grups de persones a la 
instal·lació, excepte si es tracta d’un treballador del centre.  

 
5. La utilització del telèfon mòbil. 

 
 

3. Es recomana: 
 

1. En cas de dubte, adreçar-se al personal tècnic. La funció de 
l’assessorament tècnic és realitzar els programes de musculació i 
controlar-ne l’evolució, resoldre dubtes, i corregir els moviments que 
s’executin de forma defectuosa. 
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2. Fer un escalfament general amb exercicis aeròbics i estiraments durant 

un període de 10 minuts. 
 

3. Posar-se en contacte amb el tècnic per realitzar prèviament un 
programa de treball adient a cadascú. 

 
4. Deixar la fitxa de treball personalitzada a l’arxivador de les rutines un 

cop finalitzat l’entrenament. 
 

Article 22. Sauna 
 

1. És obligatori: 
 

1. Dutxar-se amb aigua calenta i eixugar-se bé abans d’entrar a la sauna. 
 

2. Portar tovallola per estirar-se o seure al banc. 
 

2. No es permet: 
 

1. Prendre sauna a aquelles persones que pateixin problemes 
d’hipotensió o cardiopaties greus. 

 
2. La utilització de la sauna als menors de 16 anys. 

 
3. L’accés de persones que pateixin malalties infectocontagioses o tinguin 

una ferida oberta a la zona de bany. La direcció podrà exigir la 
presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 
possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 

 
4. Portar joies, rellotges, telèfons mòbils o qualsevol altre objecte 

metàl·lic. 
 

5. Introduir substàncies o productes inflamables (esprais, colònies, 
alcohol, etc.). 

 
6. Afaitar-se ni depilar-se (ni en els espais annexes). 

 
3. Es recomana: 

 
1. Evitar fer sauna durant el procés digestiu. 

 
2. Evitar estar-hi més de 10 o 15. 
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3. Beure aigua abundant per  rehidratar-se. 
 

4. Descansar i relaxar-se uns minuts en finalitzar la sessió de sauna. 
 

5. Consultar el personal mèdic en cas de dubte. 
 

Article 23. Vestidors i taquilles 
 

1. És obligatori: 
 

1. Deixar els vestidors en bones condicions per als posteriors usuaris/es. 
 
2. Deixar lliure la taquilla, retirant els objectes dipositats, un cop ha 

finalitzat el seu ús. En cap cas es permetrà deixar objectes a dins de 
les taquilles un cop es tanqui l’instal·lació. 

 
2. No es permet: 

1. Afaitar-se ni depilar-se. 
 

2. Realitzar jocs o qualsevol activitat que representi un perill per a un 
mateix, pels altres usuaris/es dels vestidors, o pel mobiliari.  
 

3. Guardar a les taquilles cap mena de material que es pugui degradar o 
deteriorar. 

 
3. És recomanable: 

 
1. L’ús de xancletes per circular pel vestidor.  

 
2. No deixar objectes de valor a les taquilles. 

 
4. Altres:  
 

1. En cap cas, l’instal·lació es responsabilitzarà dels objectes dipositats 
als vestidors. 

 
2. En cas de no haver-hi suficients vestidors pels grups o equips, els 

menors de 6 anys podran accedir a vestidors de sexe contrari, 
degudament acompanyats per un major d’edat. 

 

Títol cinquè. Faltes i sancions 
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Article 24. Faltes 
 
Constitueixen infraccions administratives l’incompliment de les disposicions 
contingudes en aquesta ordenança, i també les vulneracions de les prohibicions que 
s’hi estableixen. 
 
El procediment sancionador, dins les competències municipals, seguirà la normativa 
establerta en la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’establert en el 
Decret 278/1993 de 9 de març de la Generalitat de Catalunya, la normativa 
municipal i resta de disposicions que poguessin resultar d’aplicació. 
 
La imposició de sancions per faltes greus o molt greus, preceptivament suposarà la 
instrucció del corresponent expedient sancionador. 
 
La potestat sancionadora prevista en aquesta ordenança serà competència de 
l’òrgan que ostenti la presidència de l’institut, la qual podrà ser delegada en el 
regidor que tingui atribuïdes les competències en matèria d’esports. 
 

Article 25. Faltes lleus 
 

1. Es consideraran faltes lleus les conductes o actitud següents: 
  

- Desatendre les consignes o instruccions impartides per personal 
responsable de les IE, en les seves funcions per complir i fer complir 
les disposicions de la present Ordenança. 

 
- No deixar buides i correctament les taquilles al finalitzar l’activitat o ús 

del servei esportiu corresponent. 
 

- Fer ús dels espais esportius (sales d’activitats dirigides, pistes 
d’entrenament) sense cap tècnic/a responsable de la mateixa. 

 
- Fumar en totes les dependències de les instal·lacions esportives 

municipals. 
 

- Menjar tots tipus de fruits amb closca que embrutin el terra (pipes, 
cacauets...). 

 
- No acompanyar a un menor de 12 anys en l’ús de la piscina, per part 

de l’adult que en sigui el responsable. 
 

- Fer un ús indegut del carnet o transferir-lo a tercers. 
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- No portar en carnet d’abonat per accedir a les instal·lacions, en cas de 
tenir aquesta condició (per aquelles instal·lacions on s’escaigui). 

 
- Manca d’actitud cívica, alterant l’ordre i la tranquil·litat de les 

instal·lacions amb aldarulls i sorolls. 
- Entrar qualsevol tipus d’animal a les instal·lacions, a excepció dels 

gossos pigall. 
 

- Incomplir les obligacions recollides en l’ordenança relatives al bon ús 
de les instal·lacions, mobiliari, etc, que no comportin danys a aquests. 

 
- Incomplir la normativa específica d’ús dels diferents espais esportius. 

 
- Negar-se a complir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament de les 

instal·lacions. 
 

- Totes les que no estiguin considerades com a greus o molt greus. 
 

Article 26. Faltes greus 
 

1. Es consideraran faltes greus les conductes o actitud següents: 
 

- Reincidir en la comissió d’una falta lleu. 
 

- No estar al corrent del pagament de les quotes en cas de ser abonat. 
 

- Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, 
per haver incomplert la normativa. 

 
- Utilitzar les instal·lacions d’un col·lectiu amb persones diferents de les 

que consten en la relació. 
 

- Entrar a les instal·lacions esportives sense autorització o amb 
l’acreditació d’una altra persona. 

 
- La participació en baralles i/o desordres públics, que posin en perill les 

persones o béns de la Regidoria d’Esports. 
 

- Incomplir les obligacions recollides en l’ordenança relatives al bon ús 
de les instal·lacions, mobiliari, etc, que comportin danys a aquests. 

 
- Canviar-se de roba per anar a la piscina en una altra dependència que 

no sigui un dels vestidors habilitats a tal efecte. 
 



  

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS 
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DELS HORTS                                                                                                25 

- Canviar-se de roba per fer ús de la sauna o hidromassatge en una altra 
dependència o vestidors, que no siguin els reservats a tal efecte. 

 
- Embrutar façanes i mobiliari de les instal·lacions esportives, i 

col·locació de cartells o anuncis, si no és amb autorització expressa. 
 
- Incompliment dels plans d’emergència i evacuació per part de les 

persones que es trobin en els recintes de les instal·lacions esportives o 
accessos en cas de situació d’emergència. 

 

Article 27. Faltes molt greus 
 

1. Es consideraran faltes molt greus les conductes o actitud següents: 
 

- Reincidir en la comissió d’una falta greu. 
 
- Produir desperfectes a les instal·lacions esportives de forma 

intencionada. 
 

- Faltar al respecte al personal de les instal·lacions esportives o a 
qualsevol usuari/a dels mateixos. En aquest sentit, es considerarà falta 
molt greu proferir insults i/o amenaces a la resta d’usuaris/es i/o al 
personal que presta servei en les instal·lacions. 

 
- Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats distintes a les 

esportives, sense l’autorització corresponent. 
 

- L’accés a les instal·lacions de persones que pateixen malalties 
infectocontagioses o que tinguin ferides obertes en la zona de bany i 
que estiguin assabentades de la malaltia que pateixen. 

 
- Introduir o estar en possessió de begudes alcohòliques ( així com 

consumir-les), armes, objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, 
bengales o similars, estupefaents, psicotròpics, estimulants o 
substàncies anàlogues dins de les instal·lacions objecte d’aquesta 
Ordenança. 

 
- Tot tipus de vendes, si no és amb autorització expressa. 

 

Article 28. Sancions 
 

1. Les sancions que s’imposaran als infractors seran les següents: 
 



  

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS 
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DELS HORTS                                                                                                26 

1. Per a les faltes lleus: 
 

- Amonestació per escrit. 
 
- Sanció de fins a un import màxim de 30€ i/o expulsió immediata del 

presumpte infractor i/o la prohibició de l‘entrada a les instal·lacions 
esportives municipals durant un termini temporal de fins a un mes. 

 
2. Per les infraccions greus: 

 
- Sanció de fins a un import màxim de 60€ i/o expulsió immediata del 

presumpte infractor i/o la prohibició de l‘entrada a les instal·lacions 
esportives municipals durant un termini temporal no superior a 6 
mesos. 

 
3. Per a les infraccions molts greus: 

 
- Sanció de fins a un import màxim de 90€ i/o la prohibició de l‘entrada a 

les instal·lacions esportives municipals durant un termini temporal no 
superior a 1 any. 

 
2. Per a la valoració de les possibles sancions per aplicar, es tindran en compte 

els següents criteris: 
 

- Els perjudicis ocasionats, 
- El risc per a les persones o béns, 
- La reiteració o la reincidència, 
- La intencionalitat. 

 

Article 29. Procediment sancionador 
 
La prohibició d’entrada i la imposició de sancions serà competència de la Regidoria 
d’Esports prèvia tramitació d’un expedient amb audiència a l’interessat. 
 
El procediment sancionador, dins les competències municipals, seguirà la normativa 
establerta en la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’establert en el 
Decret 278/1993 de 9 de març de la Generalitat de Catalunya, la normativa 
municipal i resta de disposicions que poguessin resultar d’aplicació. 
 
La imposició de sancions per faltes greus o molt greus, preceptivament suposarà la 
instrucció del corresponent expedient sancionador. 
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El trencament, causar desperfectes o l’ús indegut del material, que pugui suposar 
danys per al patrimoni municipal, amb independència de la qualificació de la falta 
que comporti, suposarà la corresponent indemnització en favor de l’administració, 
danys que podran ser reclamats judicialment. 
 
Igualment, es passarà el tant de culpa als tribunals, en aquelles conductes que 
puguin ser constitutives de delicte o de falta penal. 
 
Per tot allò no previst en aquestes Ordenances s’aplicaran les normes recollides en 
la legislació vigent. 
 

Article 30. Potestats pel compliment de l’Ordenança  
 
Els advertiments d’incompliment d’aquesta Ordenança i l’expulsió de l’instal·lació 
esportiva seran competències dels conserges, tècnics, i/o personal responsable de 
la instal·lació. 
 
Atesa la naturalesa del servei i del bé jurídic que es pretén protegir, les sancions 
competència dels conserges, tècnics o responsables de les instal·lacions no 
seguiran cap altre procediment que l’ordre verbal.  
 
Les persones expulsades podran formular al·legacions davant dels tècnics de la 
Regidoria d’Esports, en el termini màxim de cinc dies naturals després de produïda 
la prohibició d’accés o l’expulsió. 
 

Article 31. Prescripció de els infraccions i les sa ncions 
 
Les infraccions i sancions recollides en la present Ordenança que no tinguin un 
termini específic de prescripció de conformitat amb la legislació sectorial, prescriuran 
en els terminis establerts en la normativa general de procediment administratiu, és a 
dir: les infraccions lleus prescriuran en el termini de 6 mesos, les greus en el termini 
de 2 anys i les molt greus en el termini de 3 anys, a comptar des de la data de 
comissió de la infracció. 
 
Les sancions lleus prescriuran en el termini d’un any, les greus en el termini de 2 
anys i les molt greus en el termini de 3 anys, a comptar des de la data en què la 
resolució que imposa la sanció sigui definitiva en via administrativa. 
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Aquesta Ordenança, va ser aprovada pel Consell rector de la Regidoria d’Esports en sessió ordinària 
celebrada el 19 de maig de 2008 i ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 
celebrada el 18 d’abril de 2013.  
 
Aquesta informació és vàlida excepte errada tipogràfica. 
 
 
 

 
 

 


