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EXTRACTE DEL REGLAMENT BÀSIC D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS (IEM)

L’edició completa del Reglament bàsic d’ús de les IEM està a la seva disposició a recepció, aquí
només presentem un extracte dels articles que considerem més adients per aquesta instal.lació.

Article 1: Objecte del reglament
El present reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les
Instal.lacions Esportives Municipals (IEM).

Article 6: L’entrada d’animals a les I.E.M.
Com a norma general no està permesa l’entrada d’animals a les IEM.
Els gossos pigall tindran accés a totes aquelles àrees on pugui accedir el seu responsable, segons
normativa vigent al respecte.

Article 13: Observacions, suggeriments i reclamacions
Qualsevol queixa, observació o suggeriment referent a l'estat de la instal.lació o gestió de la
mateixa, s'haurà de fer inicialment al conserge o persona responsable de la instal.lació, que ho
farà constar al full de control de la instal.lació.
En qualsevol cas l'usuari disposarà del full de reclamació a cada instal.lació o podrà adreçar-se al
Director del Patronat Municipal d’Esports (PME), mitjançant escrit, per tal de fer esment de la
seva aportació.

Article 28: Calendari anual de tancament de les I.E.M.
Es farà públic cada any un calendari anual de tancament de les IEM, per a dies festius o períodes
vacacionals.

Article 41: Període d’aprovació dels preus públics vigents pels diferents usos de les I.E.M.
Cada any el PME i el Ple de l'Ajuntament de Mataró aproven els preus públics vigents pels
diferents usos de les IEM.

Article 48: Venda i Consum de tabac
A cap IEM està permesa la venda de tabac.
Quant el consum de tabac s’observaran les següents especificitats:
a. IEM cobertes: Com recintes tancats que són, està prohibit fumar a totes les dependències.

Tan sols es permetrà fumar en aquelles zones ESTRICTAMENT assenyalades, i que
generalment serà el vestíbul d’accés a la instal.lació.

Article 49: Venda i Consum de begudes
A les IEM, i en especial aquelles amb servei de bar, ja sigui permanent o provisional, no es podrà
vendre ni consumir, sota cap concepte, begudes alcohòliques de més de 20 graus.

Article 50: Normativa per qui que no compleixi els articles precedents (Art. 48 i Art. 19)
La persona que no compleixi amb el que disposen els articles precedents, art. 48 i art. 49, serà
convidada a consumir el tabac o la beguda en el lloc permès. En cas de negar-se podrà ser
expulsada de la instal.lació en acolliment del dret d’admissió.

Article 51: El consum de productes amb closca
No és permès menjar cap producte amb closca (pipes, etc), ni xiclets, o productes similars, a cap
IEM, sinó és a les zones delimitades com a bar o vestíbul.



Article 54: Usuaris que no compleixin la normativa en general
Tots els usuaris que no compleixin el que disposa el present Reglament Bàsic i/o els annexos,
facin mal ús de les IEM o del material dipositat, actuïn en contra dels conserges o altres persones
lligades al PME o la resta d’usuaris, i en general no actuïn de bona fe, hauran de respondre
davant dels organismes competents dels seus actes, segons la normativa vigent que sigui
d’aplicació.
El PME de Mataró no respondrà civilment ni penalment dels danys que se’n derivin d’aquests
actes.

Article 55: Rebre i utilitzar les instal·lacions en bon estat
Els usuaris tenen dret a rebre les instal.lacions en bon estat de manteniment i neteja, i l’obligació
de conservar-lo.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Aquest Reglament es complementa per altres documents com quadrants horaris d'ús, preus
públics, llicències d’ús, convenis o d'altres, que s’aproven anualment.

ANNEX 11 DEL REGLAMENT BÀSIC D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS.

PISCINA MUNICIPAL

Article 1: Definició
La Piscina Municipal és una IEM dedicada a la pràctica esportiva, especialment de la natació,
amb inclusió dels serveis complementaris i espai reservat al públic.

Article 2: Usuaris
Seran usuaris preferents de la Piscina Municipal els abonats i els cursetistes. També poden ser
usuaris altres col.lectius esportius o associatius i altres persones individuals.

Article 3: Accés a la instal.lació
a) En tots els casos:
Els usuaris hauran de presentar el carnet d’abonat o cursetista i el rebut del període en curs al
conserge o a qualsevol empleat que el requereixi.
Es considerarà major de 15 anys qui en faci 16 durant l’any natural en curs i efectuarà el
pagament de la quota superior des del primer mes de l’esmentat any en curs.
La pèrdua del carnet comportarà el pagament del mateix i la sol.licitud per escrit d’un de nou.

b) Usuari de tiquet:
L’usuari de tiquet podrà utilitzar els mateixos serveis que els abonats, en un horari reduit que
s’exposarà a la cartellera.

c) Abonats:
L’abonat mensual podrà accedir a la instal.lació previ pagament del rebut del mes en curs.
L’abonat trimestral podrà accedir a la instal.lació previ pagament de la matrícula i/o el periode
en curs.
Tots els pagaments són per adelantat i no es pot recuperar un servei pagat i no utilitzat.



Els carnets d’abonat no tenen caducitat, són vàlids acompanyats del rebut corresponent, i
permeten la utilització de la piscina de 12m x 25m, del Gimnàs, de la sala de bicicletes i de la
sauna (en funció de l’edat de l’usuari).

d) Cursetistes:
El carnet de cursetista no permet l’accés a la instal.lació en cap moment que no sigui el de
l’horari del curset ni la utilització de cap altre servei que no sigui el curset, excepte la sauna,
durant els 30 minuts següents al curset.
Els cursetistes no accediran als vestidors fins 15 minuts abans de l’inici de l’activitat.
L’activitat no començarà fins que no arribi el monitor.
En cap cas es recuperaran els dies de no assistència al curset ni els diners abonats en aquest
concepte.
Si per raons mèdiques, laborals o d’altres no es pot utilitzar el servei durant un periode igual o
superior a un mes, es podrà fer una reserva de plaça fins que el cursetista pugui tornar. Serà
necessari presentar als serveis administratius un document que justifiqui la petició juntament
amb el carnet de cursetista.
Els grups han d’anar sempre amb un responsable que acompanyarà els alumnes fins la porta del
renta-peus, i els esperarà allà mateix en finalitzar el curset, excepte si s’està utilitzant el vestidor
masculí i l’acompanyant és dona o viceversa.

e) Baixes, devolucions de rebuts i excedències:
Si un abonat trimestral o un cursetista es vol donar de baixa, ho haurà de comunicar per escrit 10
dies abans de finalitzar el període en curs.
En cas de devolució d’un rebut, es requerirà a l’usuari (o als seus representants legals si és
menor) el pagament del mateix mitjançant carta certificada. Si no es fa efectiu el rebut impagat,
se’l donarà de baixa.
L’abonat trimestral podrà sol.licitar una excedència com a mínim de sis mesos i com a màxim
d’un any i mig per motius mèdics, laborals o d’altres, presentant la documentació que ho
justifiqui. Aquesta excedència serà aprovada per la Direcció de la Piscina Municipal.

Article 4: Activitats
Les activitats es divideixen en principals i secundàries
Principals
a)  Servei de bany
En tot moment hi haurà una zona degudament senyalitzada pel Servei de bany, excepció feta de
que hi hagi competició, circumstància en la que es suspendrà el servei de bany.
b) Cursets d’iniciació
Es donarà prioritat als cursets d’iniciació per garantir que tothom pugui aprendre a nedar.
c) Servei Esportiu Escolar de Natació
Cursets d’aprenentatge dirigits als escolars de 1r i 2n de Primària.
d) Activitats aquàtiques per la gent gran
Cursets d’iniciació i d’aigua-salus per persones de més de 65 anys o amb mobilitat reduïda.
e) Activitats aquàtiques per persones amb disminucions o grups especials
Cursets de natació o altres activitats aquàtiques per disminuits físics, psíquics o sensorials.
Cursets de natació per grups especials.
f) Competició i entrenaments
Competició de Natació Escolar.
Entrenaments i partits del primer equip del club de waterpolo de la ciutat.
Secundàries
a) Altres cursets per nens i adults
Cursets de manteniment i perfeccionament de la natació. Activitats aquàtiques per assolir una
bona forma física. Cursets d’aeròbic. Cursets mixtes de gimnàstica i natació.



b) Cursets de natació per escolars
Cursets d’aprenentatge de la natació per escolars d’Educació Infantil i de 4t a 6è de Primària.
També hi poden accedir els alumnes d’ESO si hi ha espai.
c) Competicions
Altres competicions que es sol.licitin.
d) Altres cursets
Cursets de submarinisme, de socorrisme i d’altres que es puguin sol.licitar si hi ha espai
disponible.
e) Cessió de la instal.lació
Es pot cedir la instal.lació en la seva totalitat o per carrers

Article 5: Espais
No es pot accedir a la pileta ni al gimnàs amb bosses de cap mena.
La Direcció de la Piscina no es farà responsable de la roba o altres objectes personals que no
hagin estat tancats sota clau.

a) Pileta
És obligatori dutxar-se i utilitzar el casquet de bany per fer ús de les piscines.
Cal respectar els nivells de natació dels carrers de bany indicats al recinte de pileta. No s’ha de
córrer per la pileta a fi d’evitar accidents.
No és permès recolzar-se a les surades ni aturar-se al mig o al final d’un carrer durant una estona
massa llarga a fi de no molestar els altres usuaris.
Els usuaris d’aquest servei no podran utilitzar material que pogués causar mal a la resta d’usuaris
(manyoples, aletes, ...). Pel que fa al material propi de la instal.lació (suros, pull-boys, ...) només
es podrà utilitzar amb el permís del socorrista i s’haurà de desar un cop se n’hagi fet ús.
La piscina petita s’utilitzarà majoritàriament per efectuar activitats dirigides; no obstant, s’hi
podrà accedir, si està lliure, a consideració del socorrista.
Cap persona afectada per malalties contagioses no podrà accedir a la zona reservada al bany.
Es recomana la utilització de sabatilles de bany i no es pot anar calçat de carrer per la pileta i les
zones marcades expressament: passadís de peus nets dels vestidors, zona de dutxes i escala que
condueix a la pileta. Per tant, tothom que accedeixi als vestidors haurà de complir rigurosament
aquesta norma. El calçat que s’utilitzi en aquests espais serà d’ús exclusiu pels mateixos.
Cap persona amb ferida oberta, amb pèrdua de sang, podrà utilitzar les piscines.

b) Gimnàs i sala de bicicletes
El gimnàs i la sala de bicicletes són serveis complementaris del servei de bany i en poden fer ús
tots els abonats i usuaris de tiquet majors de 16 anys així com els grups escolars o entitats que ho
sol.licitin, acompanyats d’un responsable.
Cal utilitzar roba i calçat d’ús exclusiu per la pràctica esportiva, no podent estar descalços ni en
banyador.
Cal fer bon ús del material esportiu i desar el material petit un cop utilitzat.

c) Vestidors
L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai d’higiene després de la pràctica
esportiva.
Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal.lació (abonats, cursetistes, escolars,
...). Per aquesta raó cal deixar-los lliures d’objectes mentre s’està utilitzant qualsevol servei.
Els abonats o cursetistes deixaran lliures els vestidors que utilitzi un grup escolar.
Els grups utilitzaran els vestidors el temps mínim necessari a fi de deixar-los lliures pels grups
que vinguin darrera.



Fins als sis anys, els cursetistes poden anar als vestidors amb un acompanyant. En aquest cas, al
vestidor nº 1  hi poden accedir nens acompanyats d’una dona, i al nº 7 nenes acompanyades d’un
home.
A partir dels 7 anys els cursetistes aniran sols als vestidors i les dutxes.
Els vestidors adaptats es destinaran a les persones que els necessitin (considerant masculí el nº 1
i femení el nº 2) i, quan estiguin lliures, als cursetistes d’un a tres anys, als àrbitres i al personal
de la instal.lació, essent imprescindible que els nens accedeixin als vestidors acompanyats d’un
adult responsable.
El vestidor nº 2 es considerarà femení quan l’utilitzin els cursetistes d’un a tres anys.
Cal utilitzar els armaris per desar els objectes personals. Els armaris individuals són pels abonats
i els cursetistes, funcionen amb una moneda d’1 euro que es recupera un cop s’obre l’armari. Els
armaris de grup són pels escolars i pels grups esportistes, l’acompanyant dels quals es farà
responsable de la clau assignada, que recollirà i retornarà a recepció.
L’usuari és responsable del braçalet porta-clau i de l’armari mentre els utilitza.

d) Sauna
Poden fer ús del servei de sauna tots els abonats o cursetistes majors de 18 anys.
Abans d’entrar a la sauna, l’usuari s’ha d’ensabonar i eixugar. Per seure o estirar-se al banc cal
posar-hi una tovallola que no s’utilitzarà per eixugar-se després. La sessió de sauna no excedirà
els 30 minuts, durant els quals no es podran utilitzar essències, cremes ni olis.
No poden fer sauna les dones embarassades; i en altres casos com, per exemple, durant el
període de menstruació, durant postoperatoris, o en persones que tinguin malalties
cardiovasculars, caldrà consultar abans al metge.

e) Grades
Les grades s’obriran al públic sempre que hi hagi competició, a més, durant la temporada
s’obriran de 18.00. a 19.30 hores i el mes de juliol estaran tancades tot el dia. S’establiran dies de
“grades obertes” al llarg de l’any a fi que els pares i/o familiars puguin presenciar l’activitat dels
cursetistes.

Article 6: Varis
Per fer ús dels diferents serveis és important no presentar cap impediment  mèdic,  tal com es
signa al full d’inscripció.
En aquest sentit podrà ser requerit un certificat mèdic als usuaris en cas de dubte.
Està prohibit menjar en tota la instal.lació, excepte a la zona de vestíbul i en el bar.
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