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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Entre les matèries que constitueixen les competències dels Municipis, es troben les 
activitats i/o instal·lacions esportives i l’ocupació del lleure, les instal·lacions esportives 
d’ús públic, constitueixen serveis mínims obligatoris en els municipis amb població 
superior a 20.000 habitants. 

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 com reglament d’ús, 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 com a 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 i usuàries 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 i 

usuàries. 
- Facilitar el manteniment i la conservació dels espais 

El reglament d’instal·lacions esportives de Sant Joan Despí vigent, es va publicar al 
BOP de Barcelona número 234, de 30 de setembre de 1993, anterior al Pla Director de 
2005, al qual s’ha d’adequar. Amb aquest reglament no hi ha incorporat un apartat on 
consti el règim disciplinari, amb indicació de les infraccions que es poden cometre, la 
seva graduació i les sancions corresponents. 

Per la seva part, en quant a la normativa d’ús de les instal·lacions esportives, estan en 
documents separats i independents del reglament, necessitant també l’ adaptació al 
Pla Director de 2005 i a les noves necessitats de la societat en general.  Aquesta 
normativa específica de les instal·lacions s’adjuntarà com annexos a la present 
ordenança. 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte de la Ordenança 

L’objecte d’aquesta Ordenança és establir les normes d’accés i ús de les instal·lacions 
esportives municipals de forma que totes les persones usuàries i la ciutadania en 
general en puguin gaudir en igualtat de drets i obligacions. 

Serà d’aplicació exclusiva al conjunt d’instal·lacions esportives de titularitat pública 
municipal, ja siguin gestionades de forma directa a través del departament d’esports, 
indirecta o per conveni de cessió.  Tot i que cada instal·lació pugui tenir una normativa 
d’ús pròpia, es tindran sempre en compte les normes que estableix aquesta 
ordenança. 

Les instal·lacions estan obertes al públic i, per tant, en poden fer ús entitats esportives, 
centres docents i altres col·lectius, com també la ciutadania a títol individual. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

1. La present Ordenança és d'aplicació a totes les instal·lacions esportives municipals 
de la ciutat de Sant Joan Despí i a tots els espais de caràcter no esportiu que estiguin 
ubicats dins l'edifici o recinte esportiu i queden obligats al seu compliment totes les 
persones i entitats que facin algun tipus d'ús de les esmentades instal·lacions, amb 
independència de la seva qualificació jurídicoadministrativa. 

2. Són instal·lacions esportives municipals de Sant Joan Despí totes les construccions, 
recintes, camps i edificis destinats al desenvolupament i a la pràctica d'activitats 
físiques i esportives, tant si tenen caire competitiu com si no. 

A més, hi queden inclosos tots els espais complementaris per a esportistes i visitants, 
com també altres espais singulars (sales de màquines, magatzems,...), així com els 
espais reservats per als espectadors i espectadores, quan s’escaigui. 

3. Tenen la mateixa consideració els béns mobles adscrits de manera permanent a 
qualsevol de les instal·lacions incloses en l'apartat anterior. 

Article 3. Instal·lacions esportives municipals 

Són instal·lacions esportives municipals (IEM) tots els edificis, terrenys, recintes i 
dependències de titularitat municipal destinats a la pràctica esportiva.  Aquestes 
instal·lacions són béns de domini públic adscrits al servei públic, així com els béns 
mobles incorporats permanentment a qualsevol IEM per a que duguin a terme les 
activitats que li són pròpies. 

Les IEM que actualment seran objecte de la present ordenança són: 

- Camp de Futbol del Casc Antic. Carrer Francesc Macià 56. 
- Camp de Futbol de les Planes. Av. Barcelona 65 
- Poliesportiu Salvador Gimeno. Carrer Major 75 
- Poliesportiu Francesc Calvet. Av. Barcelona 45 
- Poliesportiu del Mig. Camí del Mig 39 
- Poliesportiu Ugalde. Carrer St. Martí de l’Erm 21 
- Tennis Sant Joan Despí, carrer Sant Martí de l’Erm 27 
- Piscina recreativa Fontsanta. Carrer Sant Martí de l’Erm 31 
- Pista Esportiva Arquitecte Jujol, carrer Tambor del Bruc 2 
- Nucli de pistes de petanca Torreblanca. Av. Torreblanca 
- Nucli de pistes de petanca de les Planes. Av. Montserrat amb Generalitat. 
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- Nucli de pistes de petanca Sol Solet, Rambla Josep M Jujol 5. 
- Parc ciclista Llobregat, Av. Baix Llobregat s/n 

Es regiran per aquest reglament totes les noves IEM que es puguin construir i tots els 
espais que l’Ajuntament pugui adequar de forma fixa o transitòria com a IEM, sempre 
que aquest espai sigui de titularitat pública. 

Article 4. Activitats a desenvolupar 

Les activitats a desenvolupar a les IEM poden ser del següent tipus: 

a) ESPORTIVES: Seran totes les activitats de formació físico-esportiva, 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 i/o de la seguretat dels usuaris/àries o espectadors/es. 

b) RECREATIVES: Seran totes les activitats culturals, educatives o d’esbarjo que 
no siguin pròpiament esportives, i que no vagin en perjudici de la pròpia 
instal·lació i/o de la seguretat dels propis usuaris/àries o espectadors/es. 
 

c) ATÍPIQUES: Seran aquelles que siguin complementàries a les esportives o 
recreatives.  Aquest és el cas de la publicitat, serveis de bar, cafeteria i altres 
similars. 
 
Les activitats atípiques són drets propis de l’Ajuntament, que els podrà 
desenvolupar de forma directa o mitjançant l’adjudicació a una persona física o 
jurídica, amb els sistema de contracte que es cregui més adequat i li permeti la 
legislació vigent. 

Article 5. Ús de les instal·lacions esportives 

A l’hora d’establir l’ús que es farà de les IEM, en igualtat de condicions, tindran 
prioritat, per aquest ordre, els següents aspectes: 

a) Les activitats esportives per sobre d’altres tipus d’activitats que no siguin 
pròpiament físico-esportives. 

b) Les activitats de caràcter col·lectiu per sobre de les que siguin individuals o 
amb grups molt reduïts. 

c) Les activitats periòdiques i programades per sobre de les puntuals o 
esporàdiques. 

d) En l’horari lectiu, que serà el que estableixi el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, tindran preferència d’ús les escoles públiques o 
concertades, properes a la instal·lació, i per desenvolupar programes 
d’educació física i esport escolar.  En cas que l’escola disposi d’equipaments 
esportius, caldrà valorar la insuficiència d’aquestes instal·lacions per 
desenvolupar els programes esmentats. 

e) Les entitats esportives sense ànim de lucre de Sant Joan Despí per sobre de 
les d’altres municipis. 
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TÍTOL II SOBRE LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS 

Article 6. Competència 

Totes les IEM esmentades a l’article 3 de la present ordenança, i totes les noves que 
es puguin construir de propietat municipal, seran gestionades per la Regidoria 
d’Esports, mitjançant el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

Article 7. Sol·licituds 

Totes les sol·licituds d’ús de les IEM seran trameses al Departament d’Esports per 
escrit i amb quinze dies, com a mínim, d’antelació al desenvolupament de l’activitat. 

El Departament d’Esports donarà resposta a totes les sol·licituds, en base a les 
possibilitats observades i als criteris determinats a l’article 5 de la present ordenança, 
en un temps màxim de vuit dies. 

En casos que es considerin d’emergència o imprevistos s’admetran a tràmit les 
sol·licituds fetes en un període de temps més reduït. 

Article 8. Activitats programades 

Per a les activitats esportives de caràcter periòdic i programat, el Departament 
d’Esports marcarà unes dates de presentació de sol·licituds prèvies a l’inici de la 
temporada esportiva, per a l’adjudicació d’horaris fixos d’entrenaments i/o 
competicions. 

Article 9.Gestió de les instal·lacions esportives municipals. 

L’Ajuntament de Sant Joan Despí podrà dur a terme una gestió directa de les IEM o 
indirecta, en els casos que cregui adequats i convenients. 

La gestió indirecta de qualsevol IEM es podrà desenvolupar per una entitat esportiva 
sense ànim de lucre o altra tipus d’entitat, però sense deixar de ser servei públic.  En 
aquests casos, l’entitat esportiva serà responsable dels possibles danys, que es 
poguessin originar als usuaris/àries, espectadors/es o terceres persones, en el 
desenvolupament de l’activitat esportiva organitzada per la qual cosa haurà d’acreditar, 
que té concertat un contracte d’assegurances que cobreixi la responsabilitat civil. 

La regulació de cada forma de gestió serà determinada per la legislació aplicable a les 
corporacions locals. 

Article 10. Normes d’ús 

El Departament d’Esports elaborarà les normes d’ús de cada IEM, que seran les que 
regularan el propi funcionament de cada instal·lació esportiva.  Aquestes normes d’ús 
seran col·locades al taulell d’anuncis de la instal·lació esportiva i seran d’obligat 
compliment per tots els usuaris/àries, espectadors/es i treballadors/es de les IEM. 
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TÍTOL III. NORMES GENERALS D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Article 11. Usuaris i usuàries. 

Es considerarà usuari/ària tota aquella persona que estigui al corrent de pagament 
d'una modalitat de servei o que havent pagat l'entrada d'una de les instal·lacions, 
estigui utilitzant algun dels serveis a què li dóna dret el pagament de la taxa, preu 
públic o preus privats aprovats per les entitats de gestió del centre. De la mateixa 
manera tindran aquesta consideració totes les persones que accedeixin a la 
instal·lació en forma de grups organitzats, amb finalitats esportives o no, amb ànim de 
lucre o no. També tindran aquesta consideració les persones que per algun motiu 
tinguin bonificat el preu i puguin accedir sense abonat cap preu públic. 

Distingirem els tipus d'usuaris/es següents: 

- Abonats/ades: persones que tenen el corresponent abonament que els permet entrar 
a les instal·lacions i gaudir dels espais i serveis, d’acord amb la seva modalitat 
d’abonament. 

- Participants en les activitats programades: persones que tot i no ser abonades,  
gaudeixen d'unes activitats i uns espais als quals s'han inscrit. 

- Puntuals: usuaris/es ocasionals, que poden ser individuals o col·lectius. 

- Grups organitzats: és a dir, usuaris/es que utilitzen les instal·lacions dins un col·lectiu 
i al mateix temps, de forma periòdica (centres docents amb programa d'educació 
física, entitats esportives, altres tipus d’entitats,etc). 

Totes les persones membres de clubs que utilitzin les instal·lacions esportives en nom 
i representació de la seva entitat, es consideraran esportistes. Tindran la mateixa 
consideració els/les esportistes forans/ies que vinguin a desenvolupar partits a les 
instal·lacions de Sant Joan Despí contra clubs de la nostra ciutat. 

La resta d'habitants de Sant Joan Despí i els/les forans/ies que puguin assistir en una 
de les instal·lacions esportives municipals com a espectadors/es, acompanyants, etc. 
es consideraran visitants. 

Article 12. Drets dels usuaris i usuàries. 

Els usuaris i usuàries de les IEM, amb caràcter general, tindran els següents drets, 
sense perjudici d’aquells altres derivats del tipus d’ús o instal·lació previst a la present 
Ordenança: 

1. Utilitzar les instal·lacions esportives, espais complementaris com lavabos, 
vestidors, dutxes etc., mobiliari, en el seu cas, material esportiu, que haurà de 
trobar-se en adequades condicions d’ús, en els termes establerts a aquesta 
ordenança i demés normes municipals aplicables. 
 
Aquesta utilització es podrà realitzar amb les limitacions d’ horaris i aforament 
que es determinin en cada moment per Departament d’esports. 
 

2. Ser tractats amb educació i respecte pel personal que presta serveis a les 
instal·lacions esportives, i que podrà sol·licitar en qualsevol moment la seva 
identificació i/o autorització d’ús. 

3. Sol·licitar i ser informat de la forma de gestió de les IEM a l’Ajuntament.   
4. Ser informats de les condicions d’ús de les instal·lacions esportives municipals, 

així com dels programes esportius oferts a les mateixes. Així mateix a ser 
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informats/des, el més aviat possible, sobre qualsevol incidència que afecti al 
normal funcionament de l’activitat i els seus horaris. 

5. Presentar per escrit les queixes, reclamacions i/o suggeriments que estimi 
convenient. A tal efecte l'Ajuntament posarà a disposició dels usuaris bústies 
de suggeriment a les distintes dependències. 

6. El centre custodiarà durant 15 dies els objectes personals perduts. No es 
custodiarà per motius higiènics roba interior, banyadors i roba esportiva 
utilitzada. 

7. Ser informat de les condicions d’ús de les instal·lacions esportives municipals, 
així com dels programes esportius oferts a les mateixes. 

8. Presentar per escrit les queixes, reclamacions i/o suggeriments que estimi 
convenient. A tal efecte l'Ajuntament posarà a disposició dels usuaris bústies 
de suggeriment a les distintes dependències. 

9. Els centres esportius no disposen de cap assegurança destinada a cobrir els 
accidents esportius.  

10. Qualsevol dret reconegut a la legislació vigent i a la present Ordenança. 

Article 13- Obligacions dels usuaris i usuàries. 

En general les obligacions dels usuaris i usuàries seran: 

1. Fer ús de les instal·lacions i espais esportius d’acord amb les normes generals 
establertes en aquesta Ordenança, les especifiques de cada activitat i les d’ús 
de l'espai esportiu i, si escau, les instruccions donades pel personal de la 
instal·lació, responsabilitzant-se de qualsevol desperfecte que causin a les 
mateixes. 

2. Tenir el degut respecte als altres usuaris/àries i amb el personal de les 
instal·lacions esportives. 

3. Abonar les tarifes o preus públics establerts per a la utilització de les 
instal·lacions esportives i/o pels serveis corresponents, en els termes establerts 
a la present Ordenança i Ordenances fiscals. 

4. Presentar en el seu cas, el rebut o document acreditatiu del pagament i el 
document identificatiu corresponent per acreditar la condició d’usuari i usuària, 
no podent cedir-lo ni transferir-lo a tercers, i presentant la mencionada 
documentació quan sigui requerit a tal efecte pel personal de l'Ajuntament o de 
la instal·lació. 

5. Accedir a la instal·lació per a la realització de les activitats amb la indumentària 
esportiva adequada, observant-se especialment la necessitat de calçat idoni 
per a cadascun dels distints paviments esportius. No es podrà circular amb els 
tors nu i en banyador pels centres esportius exceptuant només les zones 
d’aigua i solàrium. 

6. Les persones usuàries han de respectar estrictament l’horari establert per 
cadascun dels equipaments esportius.  

7. Els centres es reserven el dret de fixar l’aforament de cadascun dels espais i 
cadascuna de les activitats. Pel control d’assistència es podran utilitzar 
diferents mecanismes.  

8. Qualsevol altre obligació establerta a la legislació vigent i a la present 
Ordenança, en especial les normes que estan incorporades a la “ Ley 19/2007, 
11 de julio, contra la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte” . 

Quan els usuaris/àries realitzen actuacions que contravinguin les normes generals de 
convivència o de la present Ordenança, o no acaten les indicacions dels responsables 
de les instal·lacions podran ser immediatament expulsats de la instal·lació, sense 
perjudici de les sancions que podrien imposar-se. 
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Article 14.  Prohibicions generals. 

1. Per a l’adequada ordenació de la convivència i l'ús d’infraestructures, equipaments i 
instal·lacions esportives, i sense perjudici de les normes particulars establertes per a 
cada espai esportiu, amb caràcter general no està permès: 

a. Fumar a les instal·lacions esportives i espais complementari. 

b. Als espais esportius de les IEM i els seus espais complementaris ( vestidors, 
grades, magatzems, etc. ) no es podrà vendre ni consumir, sota cap concepte, 
begudes alcohòliques.   

c. Introduir utensilis o envasos de vidre a les instal·lacions, recintes esportius i els seus 
annexos. 

d. L’accés d’animals a les instal·lacions esportives municipals, a excepció dels que fan 
de guia per a invidents. 

e. L’entrada de patinets, monopatins, bicicletes o qualsevol altre vehicle, excepte en 
els llocs autoritzats o destinats a tal finalitat. 

f. Jugar i/o efectuar escalfaments amb pilotes i altres elements, a vestidors, 
passadissos d’accés a les pistes, grades, zones enjardinades i tots aquells espais que 
no es consideren esportius. 

g. Consum d’aliments que provoquen deixalles, tals com: pipes, pistatxos, cacauets, 
xiclets, etc. 

h. Fer ús dels espais esportius sense la preceptiva autorització del Departament 
d’Esports. 

2. Així mateix queda prohibida la utilització de les instal·lacions esportives municipals 
per impartir classes, entrenaments personals o qualsevol altre activitat, amb la finalitat 
d’obtenir un benefici particular i/o altres activitats col·lectives organitzades, sense la 
prèvia autorització de l'Ajuntament. Només el personal del centre podrà portar a terme 
aquest tipus d’activitat. 

Article 15.  

Responsabilitat dels usuaris i usuàries. 

1.  Els usuaris/àries seran els responsables dels danys que causin als espais 
esportius, i demés béns, elements i material del que disposin les instal·lacions 
esportives, incloses les plantes, arbres, gespa i elements annexos, havent que satisfer 
les despeses derivades de la seva reparació, reposició, sense perjudici de la sanció 
que es pugui derivar per la infracció comesa. 

2. L’usuari/ària de les instal·lacions esportives serà responsable dels accidents o 
desperfectes derivats de l’incompliment de les presents normes, un comportament 
negligent o mal ús de les instal·lacions, equipaments i serveis.  

Dels danys ocasionats a les instal·lacions esportives i/o en zones i/o elements 
annexos per part d’escolars, membres de clubs, o qualsevol altra persona pertanyent a 
associacions o entitats a que es refereix el següent títol, serà responsable el centre 
docent, Club, associació o entitat a la que s’hagi concedit l’autorització d’ús de les 
instal·lacions. Així mateix aquestes entitats seran responsables dels danys personals 
que puguin produir-se durant el desenvolupament de les activitats esportives, tenint 
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l’obligació de disposar de la assegurança esportiva de tots els seus membres i de la 
corresponent pòlissa responsabilitat civil. 

3. Cada usuari/ària serà responsable de la cura dels seus objectes personals no 
responsabilitzant-se l'Ajuntament de la pèrdua o substracció de roba i/o de la resta  
d’objectes pertanyents als usuaris/àries, que es puguin produir a les instal·lacions 
esportives municipals.  

4. És recomanable fer una revisió mèdica prèvia en el cas que es vulgui iniciar la 
pràctica d’una activitat esportiva. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la 
persona usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui 
per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant 
la pràctica esportiva. Tanmateix es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es 
detecti qualsevol possibilitat de risc per a la persona usuària i/o per a la resta de 
usuaris/àries. 

5. Dels danys ocasionats pels usuaris/àries menors d’edat seran responsables els 
seus pares i mares, tutors o persones que els tinguin sota la seva custòdia. D’igual 
forma s’establirà la responsabilitat respecte de les persones que siguin discapacitades. 

Article 16. Manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals 

Pautes de comportament general: 

a) Les persones abonades o usuàries col·laboraran amb la conservació i l’ordre 
de tota la instal·lació, de l’equipament i del material esportiu, així com un 
comportament respectuós envers el personal i la resta d’usuaris/àries. 

b) S’han de respectar tots els elements que formen part de la instal·lació i 
col·laborar en mantenir els espais el més net possible. 

c) Cal respectar les normes i els consells del personal de la instal·lació. 
d) No es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència 

normal i pacífica de les persones usuàries o abonades. 
e) Per utilitzar l’espai esportiu, els usuaris tenen l’obligació de canviar-se de 

sabates del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva, així 
comportar roba esportiva. 

f) És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba.  No es 
permet fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació. 

g) No es permet l’entrada d’objectes de vidre o de qualsevol altre material que al 
trencar-se pugui representar un perill per els altres usuaris/àries. 

h) No es permet llençar cap objecte a les pistes on es practiquen els esports, ni 
llençar cap tipus de deixalles fora dels recipients destinats a aquest fi. 

i) No és permès menjar cap producte amb closca (pipes, cacauets, etc) ni xiclets 
o productes similars, si no és a les zones delimitades com a bar. 

j) A les zones esportives de les IEM no es podrà vendre ni consumir, sota cap 
concepte, begudes alcohòliques.  En quant a les begudes no alcohòliques, es 
podrà accedir amb aquestes a totes aquelles zones indicades a tal efecte, de 
les quals queden excloses els vestidors, l’espai esportiu i la zona de grades. En 
aquests espais no es podran consumir ni begudes, de cap tipus, ni menjar. 

k) Els usuaris/àries tenen dret a trobar-se les instal·lacions en bon estat de 
manteniment i neteja, i l’obligació de conservar-les. 
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TITOL IV RÈGIM D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS.  

Article 17. Normes generals.  

L’ús de les instal·lacions esportives municipals exigirà autorització prèvia del 
Departament d’Esports, en els termes assenyalats als articles següents, excepte que 
es tracti d’activitats organitzades pel propi departament.  A l’autorització  s’establiran 
les condicions específiques d’ús de la instal·lació, d’acord amb la normativa específica 
de l’activitat a desenvolupar i es concediran, si s’escau, amb caràcter discrecional 
atenent a la disponibilitat de la instal·lació que es tracti. 

L’ús de les instal·lacions tindran com a finalitat principal la pràctica esportiva, dins del 
marc de programes de promoció esportiva, iniciació, ensenyament, entrenaments 
competicions i exhibicions de les modalitats esportives per a les que foren 
dissenyades, i/o que estiguin incloses a la programació d’activitats de les EIM. 

Excepcionalment, les instal·lacions esportives podran acollir actes esportius diferents 
als establerts a l’apartat anterior, així com activitats no esportives que tinguin una 
finalitat cultural o social, i que estiguin organitzades per l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí o altre entitat autoritzada pel propi Ajuntament. 

L’EIM podrà, de manera puntual i previ avís a l’entitat, variar o ocupar algun horari 
específic per causes o necessitats dels serveis municipals, sense que l’entitat s’hi 
pugui oposar ni demanar compensació de cap mena. 

Així mateix, les autoritzacions podran ser revocades en qualsevol moment per raons 
de seguretat, climatològiques, de reparació imprevista d’instal·lacions o altres 
circumstàncies que puguin ocasionar danys personals o materials o en general per 
raons d’interès públic, sense generar dret a indemnitzacions, i sense perjudici d’allò 
disposat a l’Ordenança Fiscal corresponent. 

Les autoritzacions d’ús de les instal·lacions tenen caràcter temporal i personal, i per 
tant el seu titular no podrà cedir-la o transmetre-la a un tercer. 

La direcció de les instal·lacions podrà suspendre provisionalment el dret d’entrada, en 
cas d’incompliment d’alguna de les clàusules de la present ordenança. 

Article 18. Taxes.  

La utilització de les instal·lacions esportives exigeix el previ abonament de la taxa o 
preu públic establert a la corresponent ordenança fiscal, sense perjudici de les 
exempcions i bonificacions que siguin d’aplicació. 

Article 19. Sol·licitud d’ús d’instal·lacions.  

El Departament d’Esports facilitarà models normalitzats de sol·licituds d’ús de les 
instal·lacions, amb l’antelació establerta per a cada cas i als quals s’indicarà la 
documentació necessària que haurà d’acompanyar a la sol·licitud. 

El/la sol·licitant haurà de fer constar l’activitat per a la que demana l’ús de la 
instal·lació, l’horari màxim previst d’utilització, la durada en el temps i en el cas 
d’associacions, centres docents i altres persones jurídiques, el número estimat de 
persones que accediran a les instal·lacions. 

Junt amb la sol·licitud d’ús de la instal·lació podrà demanar-se la utilització de material 
esportiu de l’EIM, i altres infraestructures disponibles a l’Ajuntament o a l’EIM, indicant, 
si escau, la identitat de la persona responsable de vetllar pel bon ús els materials i 



 

Camí del Mig, 9 
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55 
08970 Sant Joan Despí 

12 

espais esportius cedits, de la recollida i devolució dels materials als magatzems 
municipals una vegada finalitzada l’activitat. 

Article 20. Oferta pública d’activitats  esportives a les instal·lacions esportives 
municipals.  

El Departament d’Esports , a més a més de facilitar l’ús de les IEM a d’altres entitats i 
col·lectius, tindrà una oferta pública de serveis esportius destinada a facilitar la pràctica 
esportiva a tota la població. 

Aquesta oferta que es caracteritzarà per un principis bàsics fonamentals: 

 S’estructurarà tenint en compte tots els sectors d’edats. 

 Dissenyada per a ser atractiva per una gran majoria de la població.  

 Pensada per a les demandes de dones i homes. 

 Apostant per la salut, la prevenció de malalties i la qualitat de vida de les 
persones. 

 Accessible per a tots els col·lectius: proximitat caminant, transport públic, 
aparcament de cotxes i instal·lacions totalment accessibles ( sense barreres 
arquitectòniques ). 

 Amb un fraccionament i progressió en els preus que faci possible que la 
situació econòmica no sigui una limitació per accedir-hi. 

 Amb una qualitat elevada, igual per a tots els usuaris i usuàries i a totes les 
IEM. 

 Finalment, amb una voluntat de millora continua per oferir en cada moment els 
millors espais, els millors materials i la major diversitat d’activitats. 

Aquesta oferta inclourà: abonament de diferents tipologies, cursos de diferents àmbits 
esportius, programes especials con el de natació escolar, activitats puntuals de 
promoció, campus esportius infantils, lloguer d’espais, etc. 

Aquestes activitats es regiran per les normatives que en cada moment s’elaborin al 
respecte. 

Article 21. Ús d’instal·lacions esportives per a centres docents.  

Les instal·lacions esportives podran ser utilitzades pels centres docents del Municipi 
previ abonament a l'Ajuntament de la taxa o preu públic establert a la corresponent 
Ordenança Fiscal, sense perjudici de les exempcions i/o bonificacions que siguin 
d’aplicació, en els supòsits següents i que hauran de ser degudament justificats: 

a) Que la finalitat sigui la realització de l’ensenyança de l’assignatura d’Educació 
Física i/o es correspongui amb el programa curricular de la mateixa. 

b) Que l’activitat sigui realitzada durant l’horari lectiu del centre. 
c) Que els i les alumnes estiguin acompanyats/des dels professors/es 

responsables de l’activitat. 
d) Que la sol·licitud hagi estat aprovada pel Consell Escolar del centre. 

Els centres docents presentaran la sol·licitud durant el mes de juliol. Les autoritzacions 
es concediran atenent al següent ordre de prioritat: centres docents de caràcter públic, 
centres privats concertats i centres privats no concertats. 
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Article 22. Ús de les instal·lacions esportives per clubs, associacions i entitats 
esportives locals.  

Els cubs esportius, les associacions esportives i altres entitats, amb seu social a Sant 
Joan Despí, i inscrites com a tal al registre d’entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya, i en el registre d’entitats de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, podran 
sol·licitar autorització d’ús de les instal·lacions esportives, previ abonament a 
l'Ajuntament de la taxa o preu públic, establert a la corresponent Ordenança Fiscal, 
sense perjudici de les exempcions i/o bonificacions que siguin d’aplicació. 

Les entitats esportives que tinguin conveni en vigor amb l'Ajuntament presentaran per 
escrit al Departament d’Esports la seva sol·licitud d’ús per a la temporada esportiva, i 
acompanyada de la documentació acreditativa exigible. Les autoritzacions es 
concediran atenent al següent ordre de prioritat: 

a) L’antiguitat en l’ús de la instal·lació i l’horari assignat, sempre que l’entitat 
mantingui un número similar d’equips i esportistes en relació amb l’anterior 
temporada  i no tingui una gran davallada.  

b) Per raons d’interès social, en relació major nombre d’esportistes residents al 
municipi. 

c) Els equips de nova creació per entitats consolidades i que no incompleixin 
acords establerts entre entitats i/o acords municipals.  

d) La idoneïtat de la instal·lació sol·licitada per a la pràctica esportiva de l’entitat. 
e) La creació d’una nova entitat esportiva amb seu social a la ciutat no comportarà 

la cessió d’espais a les IEM per aquesta nova entitat. Dependrà de la 
disponibilitat i , en el seu cas, de la idoneïtat de les IEM disponibles. 

Les entitats hauran d’atenir-se al següent:  

a) Els horaris d’entrenament seran confirmats amb suficient antelació per què les 
entitats esportives pugin organitzar la seva oferta i comunicar-la. 

b) En relació als horaris de competició, cada entitat farà la seva demanda que 
serà confirmada o modificada pel Departament d’Esports per fer raonable i 
assumible tota la competició. En cap moment les entitats esportives poden 
concretar horaris fixes amb les diferents federacions o consells esportius sense 
la confirmació prèvia del Departament d’Esports. 

c) La utilització dels espais complementaris, tals com sales de reunions i 
polivalents, secretàries o magatzems estaran autoritzats en el seu ús 
mitjançant el conveni de col·laboració signat anualment amb cada entitat.  

Les entitats a les quals es refereix aquest article podran fer ús de les instal·lacions en 
els horaris assignats per competicions oficials, prèvia presentació a l'Ajuntament dels 
calendaris oficials de competició, degudament expedits per la Federació corresponent, 
amb la suficient antelació, i atenent al calendari de competició i d’altres activitats 
previsibles, es concedirà l’autorització pel termini que correspongui. 

La organització de qualsevol altre activitats esportiva que pugui organitzar qualsevol 
entitat esportiva ( torneijos, jornades de tecnificació, campus esportius, intercanvis 
esportius, etc. ) haurà de ser sol·licitada per escrit al Departament d’Esports amb un 
mínim de 15 dies d’antelació i especificant les seves característiques i necessitats per 
a la seva autorització o denegació. 

Quan les entitats tinguin previst no fer ús de les instal·lacions, suspendre o modificar 
algun partit programat, ho haurà de comunicar per escrit al Departament d’Esports, 
amb una antelació de mínima de 3 dies hàbils. 
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L’incompliment de les condicions de l’autorització o de les normes previstes a la 
present Ordenança, podrà donar lloc a la revocació, i si escau, a la modificació de 
l’ordre de prioritat per l’ús de les instal·lacions entre clubs i/o entitats per a futures 
autoritzacions. 

Article 23. Ús d’instal·lacions esportives per a qualsevol altra persona física o 
jurídica.  

La sol·licitud d’ús de les instal·lacions esportives municipals s’adreçarà per escrit al 
Departament d'Esports de l'Ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies naturals 
a la data d’utilització. 

L'Ajuntament podrà autoritzar l’ús de les instal·lacions esportives municipals previ 
abonament de la taxa o preu públic, establert a la corresponent Ordenança Fiscal, en 
supòsits diferents als recollits als articles anteriors, a qualsevol persona física o jurídica 
per a la realització d’activitats esportives, en una data i hora determinada, atenent a la 
disponibilitat i a les normes especials establertes per a cada instal·lació en aquesta 
ordenança. 

La anul·lació de la reserva feta i abonada podrà comportar la devolució total o parcial 
de la quantitat abonada es regirà pel què s’estableix a l’Ordenança Fiscal i a la present 
ordenança. 

Article 24. Ús de les instal·lacions esportives per a activitats de caràcter 
extraordinari.  

Excepcionalment es podrà autoritzar l’ús de les instal·lacions per a activitats no 
esportives. Correspondrà a l’entitat sol·licitant obtenir de les autoritats competents les 
autoritzacions perceptives exigibles així com tenir actualitzada la pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a les 
instal·lacions municipals i/o responsabilitats que poguessin derivar-se de la celebració 
de l’acte. 

D’igual forma l’entitat usuària s’encarregarà de realitzar tots els treballs de muntatge i 
desmuntatge de materials i infraestructures necessaris per al desenvolupament de 
l’activitat. 

L’accés dels participants, acompanyants, espectadors, etc. estarà determinat per les 
característiques de l’activitat i de la instal·lació, essent l’entitat organitzadora la 
responsable del control d’entrada, seguretat, comportament de les persones  
assistents i dels eventuals danys que aquests puguin ocasionar.  

L’Ajuntament podrà exigir a l’entitat organitzadora el dipòsit d’una fiança, la devolució 
de la qual estarà supeditada a la prèvia constatació de la inexistència de 
responsabilitats a exigir. 

El preu exigible per a aquesta cessió i les obligacions especifiques que assumeix 
l’organització deuran quedar reflectides a la corresponent autorització i/o si fos 
necessari al document contractual. 

 

TITOL V RÈGIM SANCIONADOR.  

Article 25. Responsabilitat administrativa.  

Tots els usuaris i usuàries que no compleixin el que disposa la present Ordenança o la 
normativa de les instal·lacions esportives, facin mal ús de les EIM o del material 
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dipositat, hauran de respondre dels seus actes davant dels organismes competents, 
segons la normativa vigent que sigui d’aplicació. 

Quan els usuaris i usuàries de les instal·lacions siguin associacions esportives, centres 
docents i d’altres persones jurídiques, aquestes respondran solidàriament de les 
infraccions comeses, sense perjudici dels efectes que dites infraccions poguessin 
suposar per a futures autoritzacions. 

Article 26. Responsabilitat directa 

Seran responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança: 

a) 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 o mares, els 
tutors/es o aquelles persones que posseeixin la custòdia o la guarda legal. 

b) Quan l’infractor faci l’activitat formant part d’un col·lectiu organitzat, que compta 
amb la autorització d’ús de la IEM, serà aquesta entitat la que respondrà. 

c) 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 a 
la present ordenança. 

La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent 
no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. 

Article 27. Procediment i òrgan competent.  

El procediment sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals establerts a 
la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, a la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic i, supletòriament, al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 

En aplicació de les sancions, se seguirà un procediment contradictori en el qual 
s’emetran els informes corresponents i es donarà audiència a l’interessat/da, tal com 
estableix la normativa que regula el procediment sancionador. 

L’alcaldia o la regidoria en qui hagi delegat, al seu cas, és l’òrgan competent per iniciar 
els procediments sancionadors i imposar les sancions corresponents o mesures 
alternatives regulades en aquest títol. 

Article 28. Infraccions.  

L’incompliment de les normes establertes a la present Ordenança es considerarà una 
infracció que es qualificarà com a falta lleu, greu i molt greu. 

1. Es consideren infraccions lleus: 

a. La pràctica de jocs, escalfaments o esports amb pilotes o d’altres objectes als 
espais que no es considerin esportius. 

b. La no utilització del calçat i la roba adequats a cada zona especifica, destinada a la 
pràctica esportiva i, en general, la no adopció de les normes d’higiene i seguretat 
degudes. 

c. Desobediència o incompliment lleu de les normes contingudes en la present 
ordenança o en les normes de règim intern de la instal·lació, sempre que les 
esmentades transgressions no revesteixin transcendència o no comportin perjudicis a 
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la instal·lació, als treballadors/es de la instal·lació i/o d’altres usuaris/àries de la 
instal·lació. 

d. La conducta molesta o la manca de respecte envers els altres abonats/des o 
usuaris/àries. 

e. No atendre les indicacions i advertiments del personal encarregat de la instal·lació 
i/o activitats programades 

f. La resistència a complir el pla d’usos i horari de funcionament de les instal·lacions. 

g. Qualsevol altre incompliment de les normes establertes a la present Ordenança, que 
no es trobin qualificades com a infraccions de caràcter greu o molt greu. 

2. Es consideren infraccions greus: 

a. La negativa a acreditar-se com a abonat/da segons els termes establerts a la 
present ordenança  

b. L’alteració de l’ordre a l’interior del recinte o instal·lació esportiva. 

c. No atendre de forma reiterativa les indicacions o instruccions del personal 
responsable del funcionament de la instal·lació. 

d. La negativa a abandonar la instal·lació quan ho requereixi el personal responsable 
de la instal·lació per haver incomplert la normativa. 

e. Causar danys o deteriorament a les instal·lacions, equipament, material esportiu i 
elements annexos. 

f. La realització d’actes que impliquin obstrucció o alteració de l’ús de les instal·lacions 
o equipaments i/o a altres persones. 

g. Utilitzar la instal·lació de manera individual per a finalitats diferents d’aquelles per 
les quals s’ha concedit l’autorització. 

h. Incompliment o desobediència reiterat de les normes de règim intern de la 
instal·lació o de les contingudes a la present ordenança, quan les esmentades normes 
revesteixen transcendència o causin un perjudici a la instal·lació, als empleats oi/o a 
d’altres usuaris/àries de la IEM. 

i. Introduir animals de qualsevol espècie i/o objectes no permesos com llaunes, 
recipients de vidre etc., a les instal·lacions, zones de pràctiques esportives i annexos. 

j. Fumar a les instal·lacions esportives i elements annexos. 

k. La circulació amb patins, monopatins, bicicletes o qualsevol altre vehicle a les 
instal·lacions esportives, excepte als llocs destinats a tal finalitat. 

l. No atendre les obligacions de pagament de les taxes o preus públics establerts per 
l'ús de la instal·lació i/o els serveis prestats.  

m. L’entrada als vestidors destinats exclusivament a l’altre sexe i/o actes notoris que 
atemptin contra el decòrum públic o la dignitat. 

n. 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 com a molt greus. 

o. La comissió de dues faltes lleus en un període d’un any. 

p. L’incompliment de la sanció imposada per haver comés una falta lleu. 
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3. Es consideren infraccions molts greus: 

a. La cessió del carnet d’abonat o permetre l’ús de les instal·lacions a un tercer. 

b. L’alteració reiterada de l’ordre a l’interior del recinte o instal·lació. 

c. Causar danys o deteriorar greument les instal·lacions, equipaments, material 
esportiu i/o elements annexos. 

d. La realització d’actes que impliquin, impediment greu i rellevant obstrucció de l’ús de 
les instal·lacions i equipaments i/o a altres persones. 

e. L’organització d’activitats pròpies a les IEM amb l’objectiu de generar un rendiment 
econòmic. 

f. Incompliment de les obligacions específiques assumides a l’obtenir l’autorització de 
l’ús de les instal·lacions. 

g. Falta de respecte verbal o físic al personal responsable de la instal·lació o a 
qualsevol usuari o usuària de la mateixa. 

h. 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.  

i. La comissió , en un període de dos anys, de dues faltes greus. 

j. L’incompliment de la sanció imposada per la comissió d’una falta greu. 

Article 29. Sancions.  

Quan la infracció es trobi tipificada per la legislació sectorial aplicable, la sanció 
s’adequarà al previst a aquesta legislació, en qualsevol altre cas s’aplicaran les 
sancions següents: 

a) Per la comissió d’infraccions lleus advertiment, inhabilitació d’ús de les 
instal·lacions fins a tres mesos i/o imposició de multa fins a 200 euros, en 
funció de la major o menor gravetat dels fets. 

b) Per la comissió d’infraccions greus, inhabilitació d’ús de les instal·lacions fins a 
sis mesos i/o multa de 200 a 500 euros, en funció de la major o menor gravetat 
dels fets. 

c) Per la comissió d’infraccions molts greus, inhabilitació d’ús de les instal·lacions 
de fins dotze mesos, o fins a perpetuïtat en el cas de reincidència, i/o multa de 
500 a 1.000 euros, en funció de la major o menor gravetat dels fets 

L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador podrà reduir en un 50% 
l’import de la sanció econòmica, o incrementar-lo un 100%, atenent a la intensitat de la 
pertorbació, la importància del deteriorament o danys causats, intencionalitat o 
negligència amb que es va realitzar la infracció. 

En cap cas l’import econòmic de la sanció serà inferior al benefici il·lícit obtingut per 
l’infractor o infractora, podent-se superar els límits de la multa prevista a l’article 
anterior. La valoració del benefici il·lícit es realitzarà conforme als valors i preus de 
mercat. 

Es podran imposar també altres sancions no econòmiques previstes per la legislació, 
com la suspensió o revocació d’autoritzacions municipals: 

- La suspensió és la situació en que l’abonat/da té prohibit l’accés a les 
instal·lacions i vedats, temporalment, els drets inherents a la seva condició 
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d’abonat/da.  A la fi d’aquesta suspensió, l’abonat sancionat recupera 
automàticament tos els drets i deures que tenia suspesos.  L’abonat manté 
l’antiguitat que tenia en el moment en que s’acorda la suspensió. 

- L’expulsió o revocació d’autorització és la situació en que l’abonat deixa de 
tenir aquesta condició en virtut d’una resolució dictada per l’òrgan competent.  
A la fi de la situació d’expulsió, l’expulsat/da, en cas que torni a reunir les 
condicions d’accés, podrà sol·licitar el seu reingrés com a abonat/da.  En cas 
d’expulsió no es mantindrà l’antiguitat de l’abonat/da. 
L’expulsió a perpetuïtat és la situació en què un abonat/da deixa de ser-ho 
definitivament i sense possibilitat de readmissió.  Els abonats/des 
expulsats/des a perpetuïtat figuraran en un registre especial i no podran tornar 
a sol·licitar l’ingrés.  Tampoc podran accedir a les instal·lacions com a usuaris o 
usuàries puntuals. 

Totes les sancions són independents de la possibilitat d’exigir al/la responsable la 
reparació del dany o deteriorament produït, i en cas d’incompliment, de procedir a la 
imposició de multes coercitives o a la execució subsidiària. Si els danys foren 
irreparables la indemnització es correspondrà amb l’import de reposició a nou dels 
béns o elements en qüestió. 

Es reserva el dret d’admissió d’acord amb les condicions i limitacions que preveu 
l’article 10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa d’espectables 
públics i activitats recreatives (DOGC 5419 de 13 de juliol de 2009) o la normativa 
vigent en el moment de ser aplicable aquesta mesura. 

Article 30. Prescripció. 

Les infraccions i sancions tipificades en aquesta ordenança que no tinguin un termini 
específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en els terminis 
establerts a l'article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

Disposició Derogatòria 

Queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang en allò que contradigui o 
s’oposi a la present Ordenança. 
 

Disposició Final. Entrada en vigor 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el “Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona”. 

La present Ordenança entrarà en vigor un cop s’ hagi publicat completament el text i 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i sempre que els mitjans i 
recursos ho permetin. 
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ANNEX I. NORMES DE CARÀCTER GENERAL DELS EIM. 

 

1. Pot accedir a la instal·lació tothom que compleixi els requisit d’entrada i les 
normes d’ús. 

2. Les persones usuàries han de respectar l’horari establert per al curs o 
abonament al qual estiguin inscrites. 

3. Tothom que accedeixi a la instal·lació (esportista, acompanyant o públic) ha de 
comportar-se, en tot moment, amb la mínima correcció i respecte cap als altres 
usuaris i personal de la instal·lació. 

4. Els usuaris i usuàries seran responsables dels danys que ocasionin a les 
instal·lacions per culpa o negligència.  S’estableix la responsabilitat dels adults 
envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els menors d’edat al seu 
càrrec, i de les entitats envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els 
usuaris/esportistes de la seva entitat. 

5. Les persones usuàries de la instal·lació han d’estar sotmeses al seguiment 
mèdic adient per fer pràctica esportiva i no patir cap contraindicació per a la 
pràctica continuada de les activitats a que s’hagin inscrit. 
Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat 
de risc per a la persona usuària. 

6. Dintre de la instal·lació cal seguir les normes específiques de cada activitat o 
zona i les indicacions del personal de la instal·lació (recepció, manteniment, 
tècnics, etc) 

7. L’accés als diferents espais esportius està reservat als esportistes.  Tothom qui 
accedeixi als diferents espais als quals estigui autoritzat haurà de respectar els 
horaris assignats, dur l’equip mínim necessari i el carnet d ela instal·lació o 
tiquet d’entrada.  Si el personal de la instal·lació us el demana us caldrà 
ensenyar-lo. 

8. És obligatori accedir als diferents espais esportius pel control d’accessos, amb 
el carnet de la instal·lació o tiquet d’entrada. 
L’ús fraudulent del carnet de la instal·lació serà responsabilitat del titular del 
carnet. 

9. No es pot fumar ni utilitzar cigarretes electròniques, menjar ni beure begudes 
alcohòliques a les instal·lacions, exceptuant-ne les zones destinades 
expressament a aquestes finalitats. 

10. No està permès l’ús d’envasos de vidre. 
11. No està permès l’accés a animals domèstics a la instal·lació, excepte als 

gossos pigalls. 
12. Cal respectar les instal·lacions i els seus elements, col·laboreu a mantenir-les 

en bon estat. 
13. Les persones que no respectin les normes de funcionament hauran 

d’abandonar la instal·lació, temporal o definitivament, i se’ls invalidarà el seu 
carnet o abonament. 
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ANNEX II.  NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL POLIESPORTIU 
SALVADOR GIMENO 

Normes de caràcter general: 
1. Pot accedir als centres tothom qui compleixi els requisits d’entrada i les normes 

d’ús. 

2. Les persones usuàries han de respectar l’horari establert del centre. Els 

vestidors sempre tancaran 30min després del tancament dels espais esportius i 

d’activitat. 

3. Tothom qui accedeixi al centre esportiu ha de comportar-se en tot moment amb 

la màxima correcció i respecte cap a la resta d’usuaris, cap al personal que hi 

treballa, cap a la normativa específica de cada espai i servei i cap a les 

instal·lacions i els seus elements. 

4. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les instal·lacions 

per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels adults respecte la 

conducta i els danys que puguin ocasionar els menors al seu càrrec i de les 

entitats respecte la conducta i els danys que puguin ocasionar els seus 

jugadors i jugadores. 

5. Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat 

de risc per a la persona usuària i/o per a la resta de usuaris/àries. També es 

podran exigir les mesures oportunes per assegurar l’absència de qualsevol 

afectació. 

6. L’accés als diferents espais esportius està reservat als usuaris/àries. 

7. No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohòliques als centres. 

8. No es pot jugar a pilota, fent ús d’espais interns i externs propis de la 

instal·lació. 

9. No està permès l’ús d’envasos de vidre. 

10. No està permès l’accés a animals domèstics, excepte els gossos pigall. 

11. La direcció es reserva el dret a implantar les mesures necessàries per a 

controlar l’assistència a les activitats. 

12. Per a fer la inscripció cal emplenar un full amb dades personals i bancàries. La 

persona usuària és responsable de la veracitat de les dades, tanmateix el 

centre pot demanar qualsevol document per certificar-ne la veracitat. 

13. El centre no disposa de cap assegurança privada, qualsevol accident greu serà 

derivat a un centre assistencial de la Seguretat Social, les gestions pel trasllat 

s’intentaran facilitar des del mateix centre. 

14. El centre custodiarà durant 5 dies els objectes personals perduts que arribin a 

la recepció. La roba interior i els banyadors no es guardaran. 

15. No es podrà circular amb els tors nu i en banyador pel centre exceptuant les 

zones d’aigua i el solàrium. 

16. Només el personal del centre podrà efectuar entrenaments personals, en el cas 

de detectar alguna anomalia per part d’algun usuari/ària significarà l’expulsió 

del centre. 
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17. Els patinets, patins, bicicletes, monopatins s’hauran de deixar en els espais 

habilitats per a aquesta finalitat. 

18. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les instal·lacions 

per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels adults envers la 

conducta i els danys que puguin ocasionar els menors d’edat al seu càrrec, i de 

les entitats envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els 

usuaris/esportistes de la seva entitat. 

19. Les persones i/o entitats que no respectin per l’acció o omissió les normes d’ús 

generals o específiques, podran ser sancionades econòmicament com amb 

limitació de drets respecte a l’ús de la instal·lació. 

20. Els espectadors tindran la consideració d'usuaris passius, aplicant-se aquestes 

normes fins on pugui arribar la seva responsabilitat durant l'estància a la 

instal·lació. 

21. Qualsevol altre situació no contemplada en aquesta normativa, s’aplicarà l’ús 

del reglament de  Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Joan Despí. 

Piscina: 
1. Cal respectar l’aforament dels espais i de les activitats. 

2. La utilització dels diferents espais aquàtics (inclòs l’ús dels carrers de piscina i 

el seu sentit) de la piscina i el nombre màxim d’usuaris són responsabilitat del 

personal tècnic del centre que pot modificar aquestes condicions en qualsevol 

moment a fi d’aconseguir el desenvolupament òptim de les activitats. 

3. Tothom qui accedeixi a piscina haurà de dur com a mínim l’equip 

imprescindible: casquet de bany, banyador o roba aquàtica, tovallola o barnús i 

xancletes (no es podrà accedir a l’aigua amb els mateixos mitjons o sabatilles 

d’aigua amb els què s’ha sortit del vestidor). En el cas de grups recomanem 

que es faci servir una tovallola als peus. 

4. Els menors de 14 anys han d’estar acompanyats per una persona major d’edat 

que els vigili i se’n faci responsable.  

5. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua, no es pot entrar a l’aigua amb 

tiretes, esparadraps, cremes corporals... 

6. Les persones que tinguin ferides obertes o malalties infeccioses no podran 

accedir a la zona reservada als banyistes. 

7. No està permès l’ús del material lúdic i del material específic d’ensenyament. 

Sala de fitness i sala d’activitats dirigides. 
1. L’aforament d’aquests espais dependrà del tipus d’activitat que es desenvolupi i 

del material necessari per fer l’activitat. Aquest aforament es complementarà 

per ordre d’arribada, es podrà reduir ocasionalment i es podrà controlar a 

través dels mitjans  que el centre pugui disposar. 

2. L’accés a aquests espais estarà permès a partir dels 14 anys. 

3. Tothom qui accedeixi haurà de portar l’equip mínim necessari: roba esportiva, 

calçat esportiu i tovallola. 

4. Totes les activitats dirigides són impartides per personal tècnic especialitzat 

que esdevenen els responsables dels grups. No es podrà començar cap 

classe sense la presència del responsable. 
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5. És recomana no entrar a les sessions si han passat 10’ des del seu inici per 

poder gaudir de tota l’estructura de l’activitat. Igualment es demana i recomana 

no abandonar la sessió sense el permís del tècnic/a un cop iniciada la mateixa. 

6. El tècnic responsable regularà i assessorarà  sobre la correcta utilització dels 

espais i dels seus elements. Cal seguir les seves indicacions. 

7. El temps d’ús  dels elements d’entrenament ha de ser el coherent tot pensant 

que s’han de compartir amb tota la resta d’usuaris. 

8. Les sales de ciclo indoor i espai boutique romandran tancades quan no hi hagi 

activitat. 

Pista poliesportiva 
1. Les entitats i els lloguers privats han de respectar els horaris que tenen 

assignats i a modificacions realitzades per l’Ajuntament si així ho creu pertinent 

2. L’accés a les pistes i espais annexos nomes està reservat als i les esportistes i 

als responsables dels grups. 

3. La pista poliesportiva està dotada de mobiliari bàsic, si per qualsevol motiu 

aquests elements s’haguessin de moure, es farà sempre sota la supervisió i/o 

col·laboració del personal de manteniment. 

4. El lloguer de la pista poliesportiva no inclou l’ús de material específic. 

Vestidors, dutxes i guixetes: 
1. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta de d’usuaris. No està 

permès depil·lar-se (exceptuant l’afaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-se 

la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells. 

2. Els usuaris i els esportistes han de respectar l’horari establert per a l’ús dels 

vestidors. Cada grup o col·lectiu farà servir el vestidor assignat des de 

recepció. No es podrà accedir-hi sense la presència d’una persona responsable 

del grup. 

3. L’accés a vestidors i dutxes és exclusiu per als i les esportistes i personal del 

centre. En el cas dels col·lectius de nens i nenes, fins a P5 està permès 

l’entrada d’un acompanyant. 

4. Els grups que facin servir el vestidor amb la presència d’una persona 

responsable (natació escolar, clubs...) han de demanar la clau a recepció. 

Quan acabi l’activitat i s’hagin canviat l’han de deixar tancat i retornar la clau a 

recepció. 

5. No es poden deixar objectes personals als vestidors, cal guardar-ho tot a les 

guixetes, exceptuant els col·lectius que van als vestidors de grups. El centre no 

es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes. 

6. Les guixetes que no siguin de lloguer s’han de deixar lliures en finalitzar el seu 

ús. El personal del centre revisarà cada nit l’ús adequat, en cas contrari 

s’obriran i es buidaran. 

7. En el cas de tenir problemes amb el pany de la guixeta no el forceu, adreceu-

vos al personal de recepció. 

8. No està permès, eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors. Les sabatilles es 

poden rentar en els llocs pertinents. 
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9. Vestidors de grups: s’haurà de dutxar al fill/a en el mòdul de dutxes del gènere 

de l’acompanyant. 

10. Vestidors abonats/des: quan un adult acompanyi a un nen/a menor de 8 anys 

s’hauran de canviar al vestidor que pertoqui a l’acompanyant. A partir dels 8 

anys, cadascú ha d’anar al seu vestidor. 

11. Els vestidors d’abonats/des tancaran 30min després del tancament dels espais 

esportius. 

12. No està permès al vestidor organitzar festes ni celebracions amb menjar i 

begudes per motius d’higiene i d’organització de la instal·lació 

13. Les persones i/o entitats que no respectin les normes d’ús generals o 

específiques de vestidors/pista, podran ser sancionades amb la no utilització de 

vestidor i/o pista temporalment o definitivament. 

Solàrium: 
1. Una vegada acabeu d’utilitzar la gandula, és obligatori retornar-la al seu lloc. 

2. És obligatori l’ús de la tovallola 

3. Tothom qui accedeixi al solàrium haurà de dur l’equip mínim necessari: 

banyador, xancletes i tovallola. No està permès accedir amb roba de carrer. 

4. Dins aquest espai no estaran permesos ni els equips de música ni els envasos 

de vidre. 

5. No està permès menjar, beure begudes alcohòliques ni fumar. 

6. No està permès jugar a pilota. 

Espai wellness 
1. Cal respectar la resta de persones usuàries. Aquests espais tenen una 

capacitat limitada. S’ha de respectar l’abonament i/o aforament. 

2. Tothom qui accedeixi a l’espai wellness haurà de dur com a mínim l’equip 

imprescindible: casquet de bany, banyador o roba aquàtica, tovallola o barnús i 

xancletes. És obligatori dutxar-se abans d’utilitzar aquests espais. 

3. Per raons d’higiene no s’admeten persones amb guix, ferides exteriors, venes, 

cremes, olis corporals... 

4. No podran fer servir aquest espai les persones amb ferides obertes o pateixin 

malalties infeccioses. Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas de detectar 

qualsevol possibilitat de risc. 

5. Aquest és un lloc de descans i relaxament, és absolutament obligatori mantenir 

una actitud tranquil·la i un to de veu adequat. 

6. Els menors de 14 anys no poden entrar. 

7. Està prohibit entrar amb menjar i envasos de vidre. 

8. Bany de vapor: no es pot pujar als graons amb les xancletes posades. 

9. Jacuzzi: obligatori l’ús de banyador i de casquet de bany 

10. Sauna seca: obligatori entrar amb tovallola, no està permès entrar amb 

xancletes ni manipular elements que configurin la temperatura. 

11. És obligatori l’ús del casquet de bany a qualsevol dels vasos amb aigua. 
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ANNEX III. NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL POLIESPORTIU 
FRANCESC CALVET 

Normes de caràcter general: 
22. Pot accedir als centres tothom qui compleixi els requisits d’entrada i les normes 

d’ús. 

23. Les persones usuàries han de respectar l’horari establert del centre. Els 

vestidors sempre tancaran 30min després del tancament dels espais esportius i 

d’activitat. 

24. Tothom qui accedeixi al centre esportiu ha de comportar-se en tot moment amb 

la màxima correcció i respecte cap a la resta d’usuaris, cap al personal que hi 

treballa, cap a la normativa específica de cada espai i servei i cap a les 

instal·lacions i els seus elements. 

25. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les instal·lacions 

per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels adults respecte la 

conducta i els danys que puguin ocasionar els menors al seu càrrec i de les 

entitats respecte la conducta i els danys que puguin ocasionar els seus 

jugadors i jugadores. 

26. Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat 

de risc per a la persona usuària i/o per a la resta de usuaris/àries. També es 

podran exigir les mesures oportunes per assegurar l’absència de qualsevol 

afectació. 

27. L’accés als diferents espais esportius està reservat als usuaris/àries. 

28. No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohòliques als centres. 

29. No es pot jugar a pilota, fent ús d’espais interns i externs propis de la 

instal·lació. 

30. No està permès l’ús d’envasos de vidre. 

31. No està permès l’accés a animals domèstics, excepte els gossos pigall. 

32. La direcció es reserva el dret a implantar les mesures necessàries per a 

controlar l’assistència a les activitats. 

33. Per a fer la inscripció cal emplenar un full amb dades personals i bancàries. La 

persona usuària és responsable de la veracitat de les dades, tanmateix el 

centre pot demanar qualsevol document per certificar-ne la veracitat. 

34. El centre no disposa de cap assegurança privada, qualsevol accident greu serà 

derivat a un centre assistencial de la Seguretat Social, les gestions pel trasllat 

s’intentaran facilitar des del mateix centre. 

35. El centre custodiarà durant 5 dies els objectes personals perduts que arribin a 

la recepció. La roba interior i els banyadors no es guardaran. 

36. No es podrà circular amb els tors nu i en banyador pel centre exceptuant les 

zones d’aigua i el solàrium. 

37. Només el personal del centre podrà efectuar entrenaments personals, en el cas 

de detectar alguna anomalia per part d’algun usuari/ària significarà l’expulsió 

del centre. 

38. Els patinets, patins, bicicletes, monopatins s’hauran de deixar en els espais 

habilitats per a aquesta finalitat. 
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39. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les instal·lacions 

per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels adults envers la 

conducta i els danys que puguin ocasionar els menors d’edat al seu càrrec, i de 

les entitats envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els 

usuaris/esportistes de la seva entitat. 

40. Les persones i/o entitats que no respectin per l’acció o omissió les normes d’ús 

generals o específiques, podran ser sancionades econòmicament com amb 

limitació de drets respecte a l’ús de la instal·lació. 

41. Qualsevol altre situació no contemplada en aquesta normativa, s’aplicarà l’ús 

del reglament de  Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Joan Despí. 

 

Piscina: 
8. Cal respectar l’aforament dels espais i de les activitats. 

9. La utilització dels diferents espais aquàtics (inclòs l’ús dels carrers de piscina i 

el seu sentit) de la piscina i el nombre màxim d’usuaris són responsabilitat del 

personal tècnic del centre que pot modificar aquestes condicions en qualsevol 

moment a fi d’aconseguir el desenvolupament òptim de les activitats. 

10. Tothom qui accedeixi a piscina haurà de dur com a mínim l’equip 

imprescindible: casquet de bany, banyador o roba aquàtica, tovallola o barnús i 

xancletes (no es podrà accedir a l’aigua amb els mateixos mitjons o sabatilles 

d’aigua amb els què s’ha sortit del vestidor). En el cas de grups recomanem 

que es faci servir una tovallola als peus. 

11. Els menors de 14 anys han d’estar acompanyats per una persona major d’edat 

que els vigili i se’n faci responsable. Només podran passar  

12. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua, no es pot entrar a l’aigua amb 

tiretes, esparadraps, cremes corporals... 

13. Les persones que tinguin ferides obertes o malalties infeccioses no podran 

accedir a la zona reservada als banyistes. 

14. No està permès l’ús del material lúdic i del material específic d’ensenyament. 

Sala de fitness i sala d’activitats dirigides. 
9. L’aforament d’aquests espais dependrà del tipus d’activitat que es desenvolupi i 

del material necessari per fer l’activitat. Aquest aforament es complementarà 

per ordre d’arribada, es podrà reduir ocasionalment i es podrà controlar a 

través dels mitjans  que el centre pugui disposar. 

10. L’accés a aquests espais estarà permès a partir dels 14 anys. 

11. Tothom qui accedeixi haurà de portar l’equip mínim necessari: roba esportiva, 

calçat esportiu i tovallola. 

12. Totes les activitats dirigides són impartides per personal tècnic especialitzat 

que esdevenen els responsables dels grups. No es podrà començar cap 

classe sense la presència del responsable. 

13. És recomana no entrar a les sessions si han passat 10’ des del seu inici per 

poder gaudir de tota l’estructura de l’activitat. Igualment es demana i recomana 

no abandonar la sessió sense el permís del tècnic/a un cop iniciada la mateixa. 
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14. El tècnic responsable regularà i assessorarà  sobre la correcta utilització dels 

espais i dels seus elements. Cal seguir les seves indicacions. 

15. El temps d’ús  dels elements d’entrenament ha de ser el coherent tot pensant 

que s’han de compartir amb tota la resta d’usuaris. 

16. La sala de indoor walking espai boutique romandran tancades quan no hi hagi 

activitat. 

Pista poliesportiva 
5. Les entitats i els lloguers privats han de respectar els horaris que tenen 

assignats i a modificacions realitzades per l’Ajuntament si així ho creu pertinent 

6. L’accés a les pistes i espais annexos nomes està reservat als i les esportistes i 

als responsables dels grups. 

7. La pista poliesportiva està dotada de mobiliari bàsic, si per qualsevol motiu 

aquests elements s’haguessin de moure, es farà sempre sota la supervisió i/o 

col·laboració del personal de manteniment. 

8. El lloguer de la pista poliesportiva no inclou l’ús de material específic. 

Vestidors, dutxes i guixetes: 
14. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta de d’usuaris. No està 

permès depil·lar-se (exceptuant l’afaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-se 

la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells. 

15. Els usuaris i els esportistes han de respectar l’horari establert per a l’ús dels 

vestidors. Cada grup o col·lectiu farà servir el vestidor assignat des de 

recepció. No es podrà accedir-hi sense la presència d’una persona responsable 

del grup. 

16. L’accés a vestidors i dutxes és exclusiu per als i les esportistes i personal del 

centre. En el cas dels col·lectius de nens i nenes, fins a P5 està permès 

l’entrada d’un acompanyant. 

17. Els grups que facin servir el vestidor amb la presència d’una persona 

responsable (natació escolar, clubs...) han de demanar la clau a recepció. 

Quan acabi l’activitat i s’hagin canviat l’han de deixar tancat i retornar la clau a 

recepció. 

18. No es poden deixar objectes personals als vestidors, cal guardar-ho tot a les 

guixetes, exceptuant els col·lectius que van als vestidors de grups. El centre no 

es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes. 

19. Les guixetes que no siguin de lloguer s’han de deixar lliures en finalitzar el seu 

ús. El personal del centre revisarà cada nit l’ús adequat, en cas contrari 

s’obriran i es buidaran. 

20. En el cas de tenir problemes amb el pany de la guixeta no el forceu, adreceu-

vos al personal de recepció. 

21. No està permès, eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors. Les sabatilles es 

poden rentar en els llocs pertinents. 

22. Vestidors de grups: s’haurà de dutxar al fill/a en el mòdul de dutxes del gènere 

de l’acompanyant. 
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23. Vestidors abonats/des: quan un adult acompanyi a un nen/a menor de 8 anys 

s’hauran de canviar al vestidor que pertoqui a l’acompanyant. A partir dels 8 

anys, cadascú ha d’anar al seu vestidor. 

24. Els vestidors d’abonats/des tancaran 30min després del tancament dels espais 

esportius. 

25. No està permès al vestidor organitzar festes ni celebracions amb menjar i 

begudes per motius d’higiene i d’organització de la instal·lació 

 

Pistes de pàdel 
1. Les reserves de les pistes es faran mitjançant el programa de reserves ON LINE 

i amb les condicions segons  l’abonament de cada usuari/a. 
2. L’aforament màxim de cada pista es de 4 persones. 
3. El temps màxim de reserva es de 1’5 hores 
4. El màxim de reserves que es permet es 2  al dia . 
5. Cal respectar l’horari reservat. 
6. En cas de no utilització de les pistes reservades implicarà una sanció segons el 

regim sancionador del reglament d’ús de les instal·lacions esportives 
municipals. 

7. És obligatori per a tots els usuaris, la utilització del calçat adequat per a cada 
superfície. 

8. No es permet la utilització de les pistes a cap jugador que no vagi vestit 
adequadament, segons les normatives admeses a les competicions de pàdel. 
No es pot jugar amb el tros nu. 

9. En cas d’utilització de il·luminació, hi ha un suplement aprovat als preus públics, 
excepte a l’abonament Total Plus. 

10. Els usuaris no podran utilitzar les pistes circumstancialment per causes 
meteorològiques (pluja, neu, gel, vent,…) 

 

Solàrium: 
7. Una vegada acabeu d’utilitzar la gandula, és obligatori retornar-la al seu lloc. 

8. És obligatori l’ús de la tovallola 

9. Tothom qui accedeixi al solàrium haurà de dur l’equip mínim necessari: 

banyador, xancletes i tovallola. No està permès accedir amb roba de carrer. 

10. Dins aquest espai no estaran permesos ni els equips de música ni els envasos 

de vidre. 

11. No està permès menjar, beure begudes alcohòliques ni fumar. 

12. No està permès jugar a pilota. 

Zona wellness 
12. Cal respectar la resta de persones usuàries. Aquests espais tenen una 

capacitat limitada. S’ha de respectar l’abonament i/o aforament. Cada element 

té la seva pròpia normativa. 

13. Tothom qui accedeixi a zona wellness haurà de dur com a mínim l’equip 

imprescindible: casquet de bany, banyador o roba aquàtica, tovallola o barnús i 

xancletes. És obligatori dutxar-se abans i després de utilitzar aquests espais. 

14. Per raons d’higiene no s’admeten persones amb guix, ferides exteriors, venes, 

cremes, olis corporals... 
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15. No podran fer servir aquest espai les persones amb ferides obertes o pateixin 

malalties infeccioses. Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas de detectar 

qualsevol possibilitat de risc. 

16. Aquest és un lloc de descans i relaxament, és absolutament obligatori mantenir 

una actitud tranquil·la i un to de veu adequat. 

17. Els menors de 14 anys no poden entrar. 

18. Està prohibit entrar amb menjar i envasos de vidre. 

19. Piscina wellness: Es obligatori accedir dintre de la piscina amb l’equip mínim 

necessari: casquet de bany i banyador o roba aquàtica. 

20. Sala infrarojos: obligatori ús de la tovallola. 

21. Bany de vapor: no es pot pujar als graons amb les xancletes posades. 

22. Sauna seca: obligatori entrar amb tovallola, no està permès entrar amb 

xancletes ni manipular elements que configurin la temperatura. 

23. Llits tèrmics: capacitat màxima de dues persones 

24. És obligatori l’ús del casquet de bany a qualsevol dels vasos amb aigua. 
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ANNEX IV. NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DELS CAMPS DE FUTBOL: 
BARRI CENTRE I LES PLANES 

Normes de caràcter general: 
1. Pot accedir als centres tothom qui compleixi els requisits d’entrada i les normes 

d’ús. 

2. Les persones usuàries han de respectar l’horari establert de la instal·lació. Els 

vestidors sempre tancaran 30min després del tancament dels espais esportius i 

d’activitat. 

3. Tothom qui accedeixi al centre esportiu ha de comportar-se en tot moment amb 

la màxima correcció i respecte cap a la resta d’usuaris, cap al personal que hi 

treballa, cap a la normativa específica de cada espai i servei i cap a les 

instal·lacions i els seus elements. 

4. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les instal·lacions 

per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels adults respecte la 

conducta i els danys que puguin ocasionar els menors al seu càrrec i de les 

entitats respecte la conducta i els danys que puguin ocasionar els seus 

jugadors i jugadores. 

5. Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat 

de risc per a la persona usuària i/o per a la resta de usuaris/àries. També es 

podran exigir les mesures oportunes per assegurar l’absència de qualsevol 

afectació. 

6. L’accés als diferents espais esportius està reservat als usuaris/àries. 

7. No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohòliques als centres. 

8. Únicament és podrà jugar a pilota al/s terrenys de joc 

9. No està permès l’ús d’envasos de vidre. 

10. No està permès l’accés a animals domèstics, excepte els gossos pigall. 

11. La direcció es reserva el dret a implantar les mesures necessàries per a 

controlar l’assistència a les activitats. 

12. El centre no disposa de cap assegurança privada, qualsevol accident greu serà 

derivat a un centre assistencial de la Seguretat Social, les gestions pel trasllat 

s’intentaran facilitar des del mateix centre. 

13. El centre custodiarà durant 15 dies els objectes personals perduts que arribin a 

la recepció.  

14. Els patinets, patins, bicicletes, monopatins s’hauran de deixar en els espais 

habilitats per a aquesta finalitat. 

15. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les instal·lacions 

per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels adults envers la 

conducta i els danys que puguin ocasionar els menors d’edat al seu càrrec, i de 

les entitats envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els 

usuaris/esportistes de la seva entitat. 

16. Les persones i/o entitats que no respectin per l’acció o omissió les normes d’ús 

generals o específiques, podran ser sancionades econòmicament com amb 

limitació de drets respecte a l’ús de la instal·lació. 

17. Qualsevol altre situació no contemplada en aquesta normativa, s’aplicarà l’ús 

del reglament de  Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Joan Despí. 
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18. Vestidors, dutxes: 
19. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta de d’usuaris. No està 

permès depil·lar-se (exceptuant l’afaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-se 

la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells. 

20. Els usuaris i els esportistes han de respectar l’horari establert per a l’ús dels 

vestidors. Cada grup o col·lectiu farà servir el vestidor assignat des de 

recepció. No es podrà accedir-hi sense la presència d’una persona responsable 

del grup. 

21. L’accés a vestidors i dutxes és exclusiu per als i les esportistes i personal del 

centre. 

22. El centre no es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes que es deixin al 

vestidor. 

23. No està permès, eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors.  

24. Els vestidors d’usuaris tancaran 30min després del tancament dels espais 

esportius. 

25. No està permès al vestidor organitzar festes ni celebracions amb menjar i 

begudes per motius d’higiene i d’organització de la instal·lació 
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ANNEX V. NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL TENNIS SANT JOAN DESPÍ 

Normes de caràcter general 

 
1. L’usuari abonat té dret a utilitzar les instal·lacions de la manera que preveu 

aquesta normativa, sempre que estigui al corrent de pagament i existeixin espais 
lliures per a utilitzar. 

2. El temps mínim d’utilització del diferents espais esportius (pistes tennis, pistes 
pàdel, gimnàs) serà el definit per la Direcció per a cada temporada i que restarà 
visible al taulell d’anuncis del Complex. 

3. Dins la instal·lació no estan permesos els animals (excepte gossos pigall). 

4. No està permès circular amb bicicletes, patinets, patins o similars. La instal·lació te 
habilitat un espai d’aparcament per aquets elements. 

5. No es permès jugar a pilota dins el recinte, així com realitzar la pràctica del Tennis 
i/o Pàdel fora de les pistes. 

6. El temps d’ utilització de les pistes es mesurarà pel rellotge de la instal·lació. 

7. El servei de llum de pistes començarà sempre a la mateixa hora (segons el criteri 
de la persona responsable de recepció) i els abonats hauran d’abonar el que 
consumeixin abans d’entrar en pista, segons els preus aprovats que es 
comptabilitzaran en fraccions de 15 minuts. 

8. És obligatori per a tots els usuaris, la utilització del calçat adequat per a cada 
superfície. 

9. No es permet la utilització de les pistes a cap jugador que no vagi vestit 
adequadament, segons les normatives admeses a les competicions de tennis i 
pàdel. Tampoc es permet anar amb cos nu a part dels vestuaris. 

10. La instal·lació no es fa responsable dels objectes personals dipositats a la 
instal·lació 

11. Als abonats menors de 14 anys no se’ls donarà pista per la pràctica lliure, si no 
juguen amb adults. 

12. Tot abonat haurà d’identificar-se a petició de qualsevol treballador de la instal·lació. 

13. La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva de l’usuari correspon 
exclusivament a l’usuari en qüestió. És convenient que cada persona conegui les 
seves possibilitats i limitacions abans d’iniciar qualsevol activitat física. 

14. Els usuaris no podran utilitzar les pistes circumstancialment per causes 
meteorològiques (pluja, neu, gel, vent) 

15. Els objectes perduts es guardaran durant 5 dies. Transcorregut aquest temps es 
donaran a una entitat benèfica. 
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16. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les instal·lacions per 
culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels adults envers la conducta i 
els danys que puguin ocasionar els menors d’edat al seu càrrec, i de les entitats 
envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la 
seva entitat. 

17. Les persones i/o entitats que no respectin per l’acció o omissió les normes d’ús 
generals o específiques, podran ser sancionades econòmicament com amb 
limitació de drets respecte a l’ús de la instal·lació. 

18. Qualsevol altre situació no contemplada en aquesta normativa, s’aplicarà l’ús del 

reglament de  Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Joan Despí. 

Normativa pistes de pàdel 

 
1. Les reserves de les pistes es faran mitjançant un programa de reserves ON LINE 

que permet reservar amb una antel·lació de 3 Dies al ABONATS i de 2 als NO 
ABONATS 

2. No es podrà utilitzar pista de pàdel per més de 45 minuts en el cas d’individuals i 
75 minuts en dobles. 

Normes pistes de tennis: 

1. El temps de joc mínim garantit és de 60 minuts en individuals i 90 min en dobles. 

2. No es permetrà jugar a les pistes de greenset amb bambes que no siguin de sola 
clara. 

 

Sala de fitness i sala d’activitats dirigides. 

 
17. L’aforament d’aquests espais dependrà del tipus d’activitat que es desenvolupi i del 

material necessari per fer l’activitat. Aquest aforament es complementarà per ordre 

d’arribada, es podrà reduir ocasionalment i es podrà controlar a través dels mitjans  

que el centre pugui disposar. 

18. L’accés a aquests espais estarà permès a partir dels 14 anys. 

19. Tothom qui accedeixi haurà de portar l’equip mínim necessari: roba esportiva, 

calçat esportiu i tovallola. 

20. Totes les activitats dirigides són impartides per personal tècnic especialitzat que 

esdevenen els responsables dels grups. No es podrà començar cap classe sense 

la presència del responsable. 

21. És recomana no entrar a les sessions si han passat 10’ des del seu inici per poder 

gaudir de tota l’estructura de l’activitat. Igualment es demana i recomana no 

abandonar la sessió sense el permís del tècnic/a un cop iniciada la mateixa. 

22. El tècnic responsable regularà i assessorarà  sobre la correcta utilització dels 

espais i dels seus elements. Cal seguir les seves indicacions. 

23. El temps d’ús  dels elements d’entrenament ha de ser el coherent tot pensant que 

s’han de compartir amb tota la resta d’usuaris. 
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Vestidors, dutxes i guixetes: 

 
26. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta de d’usuaris. No està 

permès depil·lar-se (exceptuant l’afaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-se la 

pedicura i manicura i tenyir-se els cabells. 

27. No es poden deixar objectes personals als vestidors, cal guardar-ho tot a les 

guixetes, exceptuant els col·lectius que van als vestidors de grups. El centre no es 

responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes. 

28. Les guixetes que no siguin de lloguer s’han de deixar lliures en finalitzar el seu ús. 

El personal del centre revisarà cada nit l’ús adequat, en cas contrari s’obriran i es 

buidaran. 

29. En el cas de tenir problemes amb el pany de la guixeta no el forceu, adreceu-vos al 

personal de recepció. 

30. No està permès, eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors. Les sabatilles es 

poden rentar en els llocs pertinents. 

31. Vestidors de grups: s’haurà de dutxar al fill/a en el mòdul de dutxes del gènere de 

l’acompanyant. 

32. Vestidors abonats/des: quan un adult acompanyi a un nen/a menor de 8 anys 

s’hauran de canviar al vestidor que pertoqui a l’acompanyant. A partir dels 8 anys, 

cadascú ha d’anar al seu vestidor. 

33. Els vestidors d’abonats/des tancaran 30min després del tancament dels espais 

esportius. 

34. No està permès al vestidor organitzar festes ni celebracions amb menjar i begudes 

per motius d’higiene i d’organització de la instal·lació. 
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ANNEX VI. NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LES PISCINES FONTSANTA 

 

Normes de caràcter general 

1. Pot accedir a la instal·lació tothom que compleixi els requisits d’entrada i aquestes 

normes de funcionament. 

2. Els nens i nenes menors de tretze anys no podran entrar sols a la instal·lació, cal 

que entrin acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.  

3. Durant l’estada a la instal·lació és necessari mantenir el tiquet d’entrada. Si el 

personal de la instal·lació us el demana, caldrà ensenyar-l’hi. 

4. Tothom qui accedeixi al centre esportiu ha de comportar-se en tot moment amb la 

màxima correcció i respecte cap a la resta d’usuaris, cap al personal que hi 

treballa, cap a la normativa específica de cada espai i servei i cap a les 

instal·lacions i els seus elements. 

5. Els usuaris seran responsables del danys que ocasionin a les instal·lacions per 

culpa o negligència i s’estableix la responsabilitat dels adults envers la conducta i 

els danys que puguin ocasionar els menors d’edat al seu càrrec.  

6. Tothom que accedeix a la instal·lació haurà de dur l’equip mínim necessari:  

banyador, sabatilles de goma (cal dur-les a tota la instal·lació), tovallola o barnús 

(és aconsellable utilitzar una tovallola diferent per als peus).  

7. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua, tant si es ve dels vestidors com de 

la zona de gespa o pícnic.  

8. Cap usuari podrà banyar-se si té ferides obertes o qualsevol tipus de malaltia 

infecciosa o contagiosa. En cas que tinguem sospites fonamentades que alguna 

pot ser font de contagi, quedarà, exclosa de l’ús de les instal·lacions.  

9. Dintre de la piscina no es permet l’ús de matalassos inflables, pilotes, aletes, 

ulleres de vidre.  

10. Dintre de les instal·lacions no estan permesos els animals, equips de música, 

cadires, para-sols ni envasos de vidre de cap tipus.  

11. No es pot menjar ni beure als espais tancats de la piscina (vestidors, passadissos, 

etc), ni a la zona de gespa. Feu servir els espais destinats a aquest fi (zona de 

pícnic o bar). L’ús de la zona de pícnic és lliure. No està permès reservar les taules 

d’aquesta zona per tot el dia, s’han d’utilitzar el temps necessari per menjar i en 

acabar no es podran abandonar les deixalles, cal utilitzar les papereres.  

12. No és pot fumar en la zona de gespa en cap espai de la piscina. 

13. No correu pels passadissos ni pel recinte de piscina, és molt fàcil relliscar.  

14. Les persones que no respectin aquestes normes de funcionament seran obligades 

a abandonar la instal·lació, temporalment o definitivament i quedarà invalidat el seu 

carnet o abonament. 

15. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les instal·lacions per 

culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels adults envers la conducta i 

els danys que puguin ocasionar els menors d’edat al seu càrrec, i de les entitats 

envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la 

seva entitat. 
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16. Els usuaris seran responsables dels actes que incompleixin la normativa general 

atenent-se a les possibles sancions econòmiques. 

17. Qualsevol altre situació no contemplada en aquesta normativa, s’aplicarà l’ús del 

reglament de  Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Joan Despí. 

 

Vestidors, dutxes i guixetes: 
35. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta de d’usuaris. No està 

permès depil·lar-se (exceptuant l’afaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-se la 

pedicura i manicura i tenyir-se els cabells. 

36. Els usuaris i els esportistes han de respectar l’horari establert per a l’ús dels 

vestidors. 

37. L’accés a vestidors i dutxes és exclusiu per a usuaris. En el cas dels col·lectius de 

nens i nenes, fins a P5 està permès l’entrada d’un acompanyant. 

38. La instal·lació no es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes. 

39. Les guixetes que no siguin de lloguer s’han de deixar lliures en finalitzar el seu ús. 

El personal del centre revisarà cada nit l’ús adequat, en cas contrari s’obriran i es 

buidaran. 

40. En el cas de tenir problemes amb el pany de la guixeta no el forceu, adreceu-vos al 

personal de recepció. 

41. No està permès, eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors. Les sabatilles es 

poden rentar en els llocs pertinents. 

42. Els vestidors tancaran 30min després del tancament dels espais esportius. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Camí del Mig, 9 
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55 
08970 Sant Joan Despí 

36 

ANNEX VII. NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LES PISTES DE 
PETANCA 
 
Normes de caràcter general: 
 
1. Pot accedir als centres tothom qui compleixi els requisits d’entrada i les 

normes d’ús. 

2. Tothom qui accedeixi al centre esportiu ha de comportar-se en tot moment 

amb la màxima correcció i respecte cap a la resta d’usuaris, cap a la 

normativa específica de cada espai i servei i cap a les instal·lacions i els 

seus elements. 

3. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les 

instal·lacions per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels 

adults respecte la conducta i els danys que puguin ocasionar els menors al 

seu càrrec i de les entitats respecte la conducta i els danys que puguin 

ocasionar els seus jugadors i jugadores. 

4. És responsabilitat del club mantenir la instal·lació en perfecte estat, d’ 

higiene i neteja. 

5. Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 

possibilitat de risc per a la persona usuària i/o per a la resta de 

usuaris/àries. També es podran exigir les mesures oportunes per assegurar 

l’absència de qualsevol afectació. 

6. L’accés als diferents espais esportius està reservat als usuaris/àries. 

7. No es pot fumar, ni beure begudes alcohòliques als centres. 

8. Els usuaris i usuàries no podran utilitzar les pistes circumstancialment per 

causes meteorològiques (pluja, neu, gel, vent) 

9. Únicament és podrà jugar a petanca a l’espai reglamentari i habilitat al 

respecte. 

10. No està permès l’ús d’envasos de vidre. 

11. No està permès l’accés a animals domèstics, excepte els gossos pigall. 

12. Per motius de seguretat no es permet travessar les pistes quan s’estiguin 

realitzant entrenaments i/o competicions. 

13. El centre no disposa de cap assegurança privada, qualsevol accident greu 

serà derivat a un centre assistencial de la Seguretat Social, les gestions pel 

trasllat s’intentaran facilitar des del mateix centre. 

14. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les 

instal·lacions per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat de les 

entitats envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els 

usuaris/esportistes de la seva entitat. 

15. Les persones i/o entitats que no respectin per l’acció o omissió les normes 

d’ús generals o específiques, podran ser sancionades econòmicament com 

amb limitació de drets respecte a l’ús de la instal·lació. 

16. Qualsevol altre situació no contemplada en aquesta normativa, s’aplicarà 

l’ús del reglament de  Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Joan 

Despí. 
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ANNEX VIII NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DELS POLIESPORTIUS: DEL 
MIG I UGALDE 

Normes de caràcter general: 
1. Pot accedir als centres tothom qui compleixi els requisits d’entrada i les 

normes d’ús. 

2. Les persones usuàries han de respectar l’horari establert de la instal·lació. 

Els vestidors sempre tancaran 30min després del tancament dels espais 

esportius i d’activitat. 

3. Tothom qui accedeixi al centre esportiu ha de comportar-se en tot moment 

amb la màxima correcció i respecte cap a la resta d’usuaris, cap al personal 

que hi treballa, cap a la normativa específica de cada espai i servei i cap a 

les instal·lacions i els seus elements. 

4. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les 

instal·lacions per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels 

adults respecte la conducta i els danys que puguin ocasionar els menors al 

seu càrrec i de les entitats respecte la conducta i els danys que puguin 

ocasionar els seus jugadors i jugadores. 

5. Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 

possibilitat de risc per a la persona usuària i/o per a la resta de 

usuaris/àries. També es podran exigir les mesures oportunes per assegurar 

l’absència de qualsevol afectació. 

6. L’accés als diferents espais esportius està reservat als usuaris/àries. 

7. No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohòliques als centres. 

8. Únicament és podrà jugar a pilota a la pista poliesportiva. 

9. No està permès l’ús d’envasos de vidre. 

10. No està permès l’accés a animals domèstics, excepte els gossos pigall. 

11. La direcció es reserva el dret a implantar les mesures necessàries per a 

controlar l’assistència a les activitats. 

12. El centre no disposa de cap assegurança privada, qualsevol accident greu 

serà derivat a un centre assistencial de la Seguretat Social, les gestions pel 

trasllat s’intentaran facilitar des del mateix centre. 

13. El centre custodiarà durant 5 dies els objectes personals perduts que arribin 

a la recepció.  

14. L’accés a pista haurà de ser rigorosament per les portes d’accés, en cap 

concepte saltant la tanca ni passant per sota. 

15. Els patinets, patins, bicicletes, monopatins s’hauran de deixar en els espais 

habilitats per a aquesta finalitat. 

16. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les 

instal·lacions per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels 

adults envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els menors 

d’edat al seu càrrec, i de les entitats envers la conducta i els danys que 

puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la seva entitat. 

17. Les persones i/o entitats que no respectin per l’acció o omissió les normes 

d’ús generals o específiques, podran ser sancionades econòmicament com 

amb limitació de drets respecte a l’ús de la instal·lació. 
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En relació a vestidors i dutxes: 

 

18. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta de d’usuaris. No està 
permès depil·lar-se (exceptuant l’afaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-
se la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells. 

19. Els usuaris i els esportistes han de respectar l’horari establert per a l’ús dels 
vestidors. Cada grup o col·lectiu farà servir el vestidor assignat des de 
recepció. No es podrà accedir-hi sense la presència d’una persona 
responsable del grup. 

20. L’accés a vestidors i dutxes és exclusiu per als i les esportistes i personal 
del centre. 

21. El centre no es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes que es deixin al 
vestidor. 

22. No està permès, eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors.  

23. Els vestidors d’usuaris tancaran 30min després del tancament dels espais 
esportius. 

24. No està permès al vestidor organitzar festes ni celebracions amb menjar i 
begudes per motius d’higiene i d’organització de la instal·lació. 
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ANNEX IX. NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LES PISTES EXTERIORS: 
PISTA POLIESPORTIVA ARQUITECTE JUJOL 

Normes de caràcter general 

 

Normes de caràcter general: 

1. Pot accedir als centres tothom qui compleixi els requisits d’entrada i les 

normes d’ús. 

2. Les persones usuàries han de respectar l’horari establert de la 

instal·lació. Els vestidors sempre tancaran 30min després del 

tancament dels espais esportius i d’activitat. 

3. Tothom qui accedeixi al centre esportiu ha de comportar-se en tot 

moment amb la màxima correcció i respecte cap a la resta d’usuaris, 

cap al personal que hi treballa, cap a la normativa específica de cada 

espai i servei i cap a les instal·lacions i els seus elements. 

4. Els usuaris i usuàries seran responsables dels danys que ocasionin a 

les instal·lacions per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat 

dels adults respecte la conducta i els danys que puguin ocasionar els 

menors al seu càrrec i de les entitats respecte la conducta i els danys 

que puguin ocasionar els seus jugadors i jugadores. 

5. Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 

possibilitat de risc per a la persona usuària i/o per a la resta de 

usuaris/àries. També es podran exigir les mesures oportunes per 

assegurar l’absència de qualsevol afectació. 

6. L’accés als diferents espais esportius està reservat als usuaris/àries. 

7. No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohòliques als centres. 

8. Únicament és podrà jugar a pilota a la pista poliesportiva. 

9. No està permès l’ús d’envasos de vidre. 

10. No està permès l’accés a animals domèstics, excepte els gossos pigall. 

11. La direcció es reserva el dret a implantar les mesures necessàries per a 

controlar l’assistència a les activitats. 

12. El centre no disposa de cap assegurança privada, qualsevol accident 

greu serà derivat a un centre assistencial de la Seguretat Social, les 

gestions pel trasllat s’intentaran facilitar des del mateix centre. 

13. El centre custodiarà durant 5 dies els objectes personals perduts que 

arribin a la recepció.  

14. L’accés a pista haurà de ser rigorosament per les portes d’accés, en 

cap concepte saltant la tanca. 

15. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les 

instal·lacions per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat dels 

adults envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els menors 

d’edat al seu càrrec, i de les entitats envers la conducta i els danys que 

puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la seva entitat. 
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16. Les persones i/o entitats que no respectin per l’acció o omissió les 

normes d’ús generals o específiques, podran ser sancionades 

econòmicament com amb limitació de drets respecte a l’ús de la 

instal·lació. 

17. Qualsevol altre situació no contemplada en aquesta normativa, 

s’aplicarà l’ús del reglament de  Instal·lacions Esportives Municipals de 

Sant Joan Despí. 

En relació a vestidors i dutxes: 

18. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta de d’usuaris. No 

està permès depil·lar-se (exceptuant l’afaitat de la cara), tallar-se les 

ungles, fer-se la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells. 

19. Els usuaris i els esportistes han de respectar l’horari establert per a l’ús 

dels vestidors. Cada grup o col·lectiu farà servir el vestidor assignat des 

de recepció. No es podrà accedir-hi sense la presència d’una persona 

responsable del grup. 

20. L’accés a vestidors i dutxes és exclusiu per als i les esportistes i 

personal del centre. 

21. El centre no es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes que es deixin 

al vestidor. 

22. No està permès, eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors.  

23. Els vestidors d’usuaris tancaran 30min després del tancament dels 

espais esportius. 

24. No està permès al vestidor organitzar festes ni celebracions amb menjar 

i begudes per motius d’higiene i d’organització de la instal·lació 

 

 

 

Sant Joan Despí, 19 de novembre de 2020 


