REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
CAPÍTOL I.- NORMATIVA GENERAL:

Article 1.- Tota persona, sigui usuari o públic general, que vulgui accedir a les
instal·lacions esportives municipals de Monistrol de Montserrat, s’haurà d’atendre a
l’establert en aquest Reglament.
Article 2.- Per a l’accés a les instal·lacions esportives municipals s’haurà de donar
compliment a aquestes normes generals, sense perjudici de les normes
específiques establertes a cada apartat referent a les distintes instal·lacions
establertes en aquest Reglament:
a) És imprescindible fer un correcte ús dels espais i infrastructures en totes les
instal·lacions, respectant els arbres i jardins.
b) Queda totalment prohibit efectuar cap tipus d’activitat que atempti contra el
medi ambient, així com contra la bona imatge de les instal·lacions esportives
municipals.
c) Està prohibit l’entrada d’animals als recintes tret dels gossos pigall.
d) És obligatori fer un correcte ús dels aparcaments senyalitzats en el recinte de les
instal·lacions.
e) És imprescindible respectar al màxim totes aquelles infrastructures destinades a
l’accés a les distintes instal·lacions per part de persones minusvàlides.
f) Està prohibit l’entrada en qualsevol instal·lació esportiva municipal d’ampolles de
vidre o d’altres envasos de vidre punxents.
g) Està prohibit deixar escombraries en el recinte, essent obligatori l’ús de les
papereres per efectuar el dipòsit d’aquestes.
h) No és recomanable deixar objectes de valor dins dels vestuaris o dels banys.
i) Està prohibit la pràctica de qualsevol tipus d’activitats, siguin o no esportives, que
puguin ocasionar greus danys a qui les realitzi o a tercers degut a la seva
perillositat.
j) És obligatori atendre les indicacions del personal de les instal·lacions així com les
indicacions existents sobre sortides d’emergència, permissibilitat d’accés a les
distintes dependències, recomanacions, etc. indicades en cadascuna de les
instal·lacions.
k) En tot cas, i baix cap concepte, no es podrà accedir i/o utilitzar les instal·lacions
esportives municipals quan aquestes no romanguin obertes al públic en general o
el/s usuari/s no compti/n amb l’autorització expressa de l’Ajuntament.
l) Els desperfectes que eventualment s’hagin pogut ocasionar seran reposats per
part de la persona que l’hagi ocasionat.
Article 3.- En tot cas, s’hauran de respectar els límits d’aforament màxim en totes
les instal·lacions, així com les normes de seguretat i de prevenció d’incendis
existents.
Article 4.- En cas d’infracció d’alguna de les normes establertes en aquest
Reglament, tan les de caràcter general com les especials de cada instal·lació, es
podrà imposar sanció a qui ho hagi infringit, la qual podrà arribar a consistir en la
denegació permanent d’entrada en tots els recintes esportius municipals de
Monistrol de Montserrat.
CAPÍTOL II. PISCINA MUNICIPAL DE MONISTROL DE MONTSERRAT:
Article 5.- La piscina municipal de Monistrol de Montserrat és una instal·lació

esportivo-recreativa que es composa de dos vasos d’aigua pel bany.
La zona de bany de la piscina està format per les següents zones:
- vas o vasos de piscina (espai que té per objecte allotjar l’aigua utilitzada per als
fins als que es destina la piscina).
- zona de platja (Superfície que circumda i dóna accés al vas o vasos d’aigua)
- solàrium (superfície adjacent a la zona de platja a propòsit per a prendre-hi el sòl
o per al repòs dels usuaris de la piscina) .
L’aforament màxim de la zona d’estança de la piscina (zona de bany més espais
complementaris com vestidors, grades etc.) és de 1.200 persones.
L’aforament màxim de la làmina d’aigua de la piscina és de 155 persones (125 al
vas gran i 30 al vas petit).
L’aforament màxim de la piscina és de 1.200 persones.
Article 6.- Tots els usuaris, per a accedir al recinte de la piscina municipal ho
podran fer abonant el preu estipulat en la corresponent ordenança fiscal, i hauran
de donar compliment a les normes generals de l’article 2 d’aquest Reglament així
com a la següent normativa específica:
A) Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes.
B) És obligatòria la utilització dels vestidors per a homes i dones.
C) En tot moment s’hauran de seguir les indicacions de bon ús de la piscina que
dicti el personal tècnic responsable de la instal·lació.
D) És obligatori respectar les normes de seguretat de les instal·lacions. Cal
respectar totes les instal·lacions del recinte.
E) És obligatori respectar els altres usuaris. Cas de molestar a terceres persones i
de ser avisat en aquest sentit dues vegades pel personal responsable de la
instal·lació, el banyista haurà d’abandonar la piscina i el seu recinte.
F) No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà utilitzar
les papereres.
G) És obligatori respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a
activitats dirigides, així com els espais adreçats a jocs i banys públics.
H) És obligatori fer atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa a la
fondària.
I) És obligatori que els nens que no sàpiguen nedar duguin un dispositiu (armilla,
bombolleta ...etc.) que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de
l’aigua.
J) No es permet l’entrada als menors de 12 anys, si no van acompanyats de
persona adulta.
K) No es podrà fumar ni menjar a la zona de platja. A la zona de gespa, tampoc es
permès el menjar tipus “pipes” o similars, i si es fuma han d’utilitzar-se cendrers.
A la resta del recinte de la instal·lació no es permet fumar ni menjar, exceptuantne les zones destinades a aquest fi.
L) No es permet l’entrada d’animals, excepte els casos especials, com els gossos
pigalls.
M) No es permet introduir objectes de vidre a tot el recinte de la piscina ( a
excepció del bar restaurant)
N) No es permet entrar en la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les
visites puntuals al recinte autoritzades per la persona responsable de la instal·lació,
que han de portar protectors específics per al calçat.
O) Per tal de no molestar d’altres banyistes, no es permet utilitzar cap tipus de
material (pilotes, objectes inflables , etc.) que pugui suposar una molèstia per als
usuaris, excepte en els horaris i espais establerts amb aquesta fi.
P) Els banyistes han de contribuir a mantenir l’ordre i un ambient agradable, sense
cridar ni practicar jocs perillosos tant dins com fora de l’aigua.
Q) No es permet córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular

caminant.
R) Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d’accident com, per
exemple, tirar-se de cap a la piscina petita.
S) No es permet l’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties
dèrmiques infectocontagioses, en cas de dubte la direcció podrà exigir la
presentació d’un certificat mèdic.
T) No es permet la utilització d’aparells sonors o musicals que puguin estorbar en
els espais d’ús comunitari, tampoc es permès accedir a les instal·lacions amb
cadires, para-sols o altres objectes similars.
Article 7.- Els usuaris de la piscina municipal que facin ús dels vestidors,
respectaran els espais ocupats abans de la seva entrada per altres usuaris i
mantindran l’ordre i la netedat en els mateixos. L’Ajuntament no es responsabilitza
en cap cas dels objectes dipositats en els vestidors.
Per poder fer ús de les taquilles, els usuaris s’hauran d’adreçar al responsable de la
instal·lació i deixar en dipòsit la quantitat de sis euros o el DNI, en aquest mateix
moment li serà lliurada una còpia de la clau que haurà de retornar al responsable
per recuperar el què hagi deixat en dipòsit.
CAPÍTOL III .- PAVELLÓ MUNICIPAL PAU RIBAS.
III. 1 NORMES GENERALS.
Art. 8. La present normativa és d’aplicació a totes aquelles persones, equips o
particulars, que emprin el pavelló per la realització d’alguna activitat.
Tots els usuaris, per poder accedir al recinte, hauran de donar compliment a les
normes generals de l’article 2 d’aquest Reglament així com a la normativa
específica que s’assenyala en aquest títol tercer.
Art. 9. Els horaris d’utilització de l’equipament per entrenament i competicions de
les entitats i associacions esportives de Monistrol de Montserrat, els haurà de fixar
el Regidor delegat d’Esports conjuntament amb les entitats. No obstant,
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat es reserva el dret de modificar dies i
horaris, si fos precís, i en funció d’activitats, esportives o no, de caràcter
excepcional.
III.2.- DE LES INSTAL·LACIONS
Art. 10 Els Vestidors:
1. Pel que fa a la distribució dels vestidors, la persona encarregada de la
vigilància i el manteniment de les instal·lacions, haurà de distribuir i assignar els
diferents vestidors als equips que n’hagin sol·licitat la utilització.
2. L’entrada als vestidors no es farà abans de 15 minuts en l’inici dels
entrenaments, i de 60 minuts a l’inici dels partits oficials, i està permesa únicament
als practicants de les activitats programades que hagin efectuat la corresponent
reserva. En qualsevol cas, no es permetrà l’entrada als vestidors si no hi és present
l’entrenador o responsable de l’activitat.
3. La permanència als vestidors, un cop acabada l’activitat, serà com a màxim de
30 minuts després dels entrenaments, i 45 minuts després dels partits oficials,
donat que altres usuaris els hauran d’utilitzar seguidament.
4. Quan s’hagin de disputar partits oficials, la persona encarregada del pavelló
demanarà el document d’identitat a la persona responsable de l’equip visitant, i
serà anotat en un registre, i retornat un cop s’hagi desallotjat el vestidor.
Art. 11 De les pistes i gimnasos.

1. Per tal de fer efectiva l’entrada a la pista, els jugadors hauran d’anar
acompanyats pel seu entrenador, monitor, delegat o professor, qui serà
responsable del desenvolupament de l’activitat.
2. A la pista i al seu entorn, només hi podran estar les persones que hagin de
realitzar l’activitat concreta en l’horari corresponent.
Art. 12 Del material esportiu.
1. En el supòsit de necessitat d’utilitzar qualsevol material esportiu específic,
caldrà demanar autorització amb antelació. Un cop finalitzada l’activitat s’haurà de
retornar al seu lloc corresponent.
2. És responsabilitat dels usuaris vetllar per la seva correcta utilització i
conservació.
Art. 13 De les dependències, accessos i graderies.
1. La persona encarregada de la vigilància i manteniment de les instal·lacions
esportives, es responsabilitzarà diàriament d’obrir, tancar la instal·lació, amb les
seves dependències i accessos.
La seva jornada laboral estarà en funció de l’horari d’utilització del pavelló.
2. En qualsevol cas es permetrà l’assistència de públic, llevat que els
responsables de l’entitat sol·licitessin, per motius justificats, la possibilitat de
desenvolupar llur activitat a porta tancada. El públic en general només hi tindrà
accés els dies en els quals les instal·lacions estiguin obertes de forma oficial,
d’acord amb la mateixa normativa que els usuaris, i haurà d’observar també les
normes següents :
a) Queda totalment prohibit asseure’s amb les cames penjades dins la pista i
llançar qualsevol objecte a la mateixa.
b) No es podrà accedir en cap moment a la pista, ja que aquesta està reservada
exclusivament a jugadors, entrenadors, delegats i àrbitres.
c) En tot cas, no es podrà fer mal ús de les instal·lacions, de tal forma que el
responsable respondrà dels desperfectes que eventualment s’hagin pogut
ocasionar.)
Art. 14 Dels usuaris (practicants, entrenadors, directius i públic).
1.Per a la utilització de la pista poliesportiva, els usuaris hauran d’anar
degudament equipats, amb indumentària esportiva corresponent.
2. Per accedir al terreny de joc o a la sala de gimnàs, caldrà dur el calçat
adequat, i no podrà ser el mateix que el que s’hagi utilitzat per anar pel carrer.
3. No és permès de fumar en tot l’equipament esportiu, únicament restarà
habilitat el vestíbul d’entrada per a tal efecte.
4. No és permès l’entrada de menjars o begudes en els vestidors, pista ni
graderia.
5. En cas d’observar alguna anomalia en els vestidors, pista, gimnàs,... el
responsable de l’entitat ho haurà de comunicar a l’encarregat de vigilància i
manteniment.
III. 3 .- DEL PROCEDIMENT PER LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ.
Art. 15. Com a principi general, s’estableix el següent ordre de prioritats per fer ús
de la instal·lació esportiva:
1r. Esdeveniments esportius locals:
- Entrenaments i competicions oficials, tant de les entitats com dels escolars de
Monistrol de Montserrat.

- Entrenaments i competicions d’equips no federats, de Monistrol de Montserrat.
2n. Esdeveniments extraesportius de caràcter local.
3r. Esdeveniments esportius d’entitats extra-locals.
Art. 16. El calendari de competició i entrenaments d’entitats i associacions de
Monistrol de Montserrat, haurà d’ésser fixat abans de l’inici de cada temporada, pel
Regidor d’Esports conjuntament amb les Entitats.
Art. 17. Es respectaran, en qualsevol cas, els principis d’igualtat i proporcionalitat.
Art. 18. Els equips no federats o persones individuals que vulguin celebrar
qualsevol activitat esportiva, hauran d’adreçar una instància al Regidor delegat
d’Esports, expressant el caràcter de l’activitat, les dates que es sol·licita, el nombre
de participants i es designarà un responsable de l’esdeveniment.
Art. 19. Aquesta instància haurà de ser resolta pel Regidor delegat d’Esports en el
termini de 10 dies naturals. Un cop resolta, es notificarà al sol·licitant, i a la
persona responsable de vigilància i manteniment del pavelló.
Art. 20. En el cas que es sol·liciti el pavelló per desenvolupar una activitat no
relacionada amb el món de l’esport, la instància s’adreçarà a l’Alcalde-President de
la Corporació (amb els mateixos requisits establerts en l’art. 14), i haurà de ser
resolta per la Junta de Govern Local, en el termini de 20 dies naturals, i un cop
resolta, es notificarà al sol·licitant, i a la persona responsable del pavelló.
Art. 21. L’autorització per l’ús del pavelló municipal, s’atorgarà un cop es satisfaci
l’import de la taxa imposada en l’ordenança fiscal corresponent, del qual se
n’expendrà el rebut corresponent.
Disposició derogatòria.
En el moment de l’entrada en vigor de la present ordenança queda derogada
l’ordenança reguladora del pavelló Pau Ribas.
Disposició Final
Aquesta ordenança municipal entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils a
comptar des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

