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

Capítol 1. Disposicions generals. Àmbit, objecte i emplaçament

1.1. Objecte del reglament. El present reglament té per objecte la regulació del 
correcte ús i funcionament del conjunt d’instal·lacions esportives de titula-
ritat pública municipal. 

1.4. Qualsevol queixa, observació o suggeriment referent a l’estat de la instal·lació 
o gestió 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 podrà adreçar-se al director de la direcció d’esports, 
mitjançant escrit, per tal de fer esment de la seva aportació.

Capítol 2. Utilització de les instal·lacions esportives municipals (IEM)

2.1. Autorització d’ús i accés

2.1.2. Com a norma general no està permesa l’entrada d’animals a les IEM. 
Els gossos pigall tindran accés a totes les IEM on pugui accedir el seu 
responsable, segons normativa vigent. 

2.3.Taxes per a la utilització. Formes de pagament

2.3.1. Cada any el ple de l’Ajuntament de Mataró aprova els preus públics 
vigents pels diferents usos de les IEM.

2.5. Manteniment i conservació

2.5.1. Pautes de comportament generals

 a. Les persones usuàries mantindran la conservació i l’ordre de tota la 
instal·lació, de l’equipament i del material esportiu, així com un comporta-
ment respectuós envers el personal i la resta d’usuaris.

 b. S’han de respectar tots els elements de la instal·lació i les normes espe-
cífiques d’ús: fer ús de les papereres, deixar els vestidors en bones condi-
cions per a les persones que vindran més tard, i qualsevol altra conducta en 
el sentit de tenir cura de la instal·lació.

 g. L’Ajuntament no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats i 
s’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació.

 h. No es permet l’entrada d’objectes de vidre o de qualsevol material esmicolable.

2.5.2. Els usuaris tenen el dret a rebre les instal·lacions en bon estat de 
manteniment i neteja, i l’obligació de conservar-lo.
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2.6. Servei de bar i consums

2.6.2  A cap instal·lació es permesa la venda de tabac. Quant el consum de 
tabac, resta prohibit fumar en les IEM i l’ús de cigarretes electròni-
ques.

2.6.3  Venda i consum de begudes.

 No es podrà vendre ni consumir, sota cap concepte, begudes alco-
hòliques de més de 20 graus. Caldrà tenir en compte també aquelles 
normes de les diferents federacions esportives.

2.6.4  La persona que no compleixi amb el que disposen els articles precedents 
serà expulsada de la instal·lació en acolliment del dret d’admissió.

2.6.5  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. 

Capítol 3. Règim sancionador (veure el capítol 3 del Reglament bàsic d’ús de 
les IEM)

Capítol 4. Normativa d’ús de les instal·lacions esportives municipals
4.1. Normes comunes “Les IEM tancaran el dies corresponents a les festes 

laborals fixades per la Generalitat de Catalunya, festes locals (aprovades 
pel Ple de l’Ajuntament) i els dies que determini la Direcció d’Esports, i es 
comunicaran als usuaris abans de l’inici de la temporada esportiva o curs 
escolar.

Disposició transitòria

Aquest Reglament es complementa amb altres documents com quadrants horaris 
d’ús, preus públics, llicències d’ús, convenis o d’altres que s’aproven anualment.



Annex 2 - Piscina municipal

Article 1
La Piscina Municipal és una IEM dedicada a la pràctica esportiva, especialment 
de la natació, amb inclusió de serveis complementaris.

Article 2
Seran usuaris preferents de la Piscina Municipal els abonats i els cursetistes. 
També poden ser-ne usuaris altres col·lectius i altres persones individuals. 

Article 3 - Accés a la instal·lació

a. En tots els casos:
1. Tots els pagaments es fan per endavant i no es pot recuperar un servei pagat 

i no utilitzat. En el cas dels abonaments trimestrals i els cursetistes, cal 
facilitar domiciliació bancària.

2. El preu d’un abonament mensual correspon a un mes natural.

3. Per accedir a la instal·lació caldrà presentar el carnet de la Piscina Munici-
pal i el rebut del període en curs al personal de recepció. Aquesta documen-
tació podrà ser requerida per qualsevol persona que treballi a l’equipament, 
si ho considera necessari. La pèrdua del carnet comportarà el pagament 
d’un de nou.

b. Usuari de tiquet:
 Les persones que facin ús d’aquesta modalitat podran utilitzar els mateixos 

serveis que els abonats, sempre que l’aforament ho permeti.

c. Abonats:
 Els carnets dels abonaments no tenen caducitat, són vàlids acompanyats del 

rebut corresponent, i permeten la utilització de la piscina de 25m x 12m, de 
la sala de fitness i de la sauna (en funció de l’edat de la persona usuària).

d. Cursetistes:
 • Els cursetistes podran accedir als vestidors 15 minuts abans de l’inici de 
l’activitat, que no començarà fins que no arribi el monitor o monitora. 

 • El carnet de cursetista no inclou la utilització de cap altre servei, excepte 
la sauna en el cas dels cursetistes adults, durant els 30 minuts següents al 
curset.

 • En cap cas es recuperaran els dies de no assistència ni els diners abonats 
per aquest concepte. Si per raons mèdiques, laborals o d’altres no es pot 
utilitzar el servei durant un període igual o superior a un mes, es podrà fer 
una reserva de plaça, durant un temps màxim d’1 any, fins que es pugui 
tornar a fer l’activitat. 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 l’alumnat 
fins a la porta del rentapeus, i l’esperarà allà mateix en finalitzar el curset, excepte 
si s’està utilitzant el vestidor masculí i l’acompanyanta és dona o a l’inrevés. 

e. Baixes, devolucions de rebuts i excedències:
 • Qualsevol canvi en les dades personals o d’inscripció s’haurà de comuni-

car per escrit.

 • Les baixes s’han de demanar fins al dia 19 del mes anterior a la baixa
 • El pagament dels rebuts retornats es requerirà mitjançant sms o correu or-

dinari. Si no es fa efectiu, es requerirà el pagament a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i es procedirà també a 
donar de baixa l’usuari del servei al qual estava inscrit.

 • L’abonat trimestral podrà sol·licitar una excedència d’entre 6 i 18 mesos 
per motius mèdics, laborals o d’altres, presentant la documentació que ho 
justifiqui. També podrà acollir-se al pagament d’una quota de manteniment, 
que suspèn l’abonament de forma temporal, per un període d’entre tres i 
divuit mesos. Qualsevol d’aquestes peticions serà aprovada per la Direcció 
de la Piscina Municipal.

Article 4 - Activitats 
Les activitats es divideixen en principals i secundàries.

a. Principals
• Servei de bany (Per fer-ne ús s’ha de saber nedar)

 En tot moment hi haurà una zona senyalitzada per al servei de bany, excep-
ció feta que hi hagi alguna activitat que requereixi la seva suspensió.

• Cursets d’iniciació 

 Es donarà prioritat als cursets d’iniciació per garantir que tothom pugui 
aprendre a nedar.

• Servei Esportiu Escolar de Natació

 Cursets d’aprenentatge dirigits a l’alumnat d’Educació Primària que la Di-
recció d’Esports consideri.

• Activitats aquàtiques per a la gent gran

 Cursets d’iniciació i d’aiguagim per a persones de més de 65 anys o amb 
mobilitat reduïda.

• Activitats aquàtiques per a persones amb diversitat funcional

 Lloguer d’espai o cursets de natació o altres activitats aquàtiques per a perso-
nes amb disminució física, psíquica, sensorial o amb risc d’exclusió social. 

• Competició i entrenaments

 Competició de natació escolar. Entrenaments i competicions autoritzats 
per la Direcció d’Esports.



b. Secundàries
• Altres cursets per a nens i adults

 Cursets de manteniment i perfeccionament de la natació. Activitats aquàti-
ques per assolir una bona forma física. 

• Cursets de natació per a escolars

 Cursets d’aprenentatge de la natació per a escolars que no s’acullin al 
Servei Esportiu Escolar de Natació. 

• Competicions

 Altres competicions que se sol·licitin.

• Altres cursets o activitats

 Banya’t amb el teu infant.

 Qualsevol curset que se sol·liciti, sempre que hi hagi espai disponible.

• Cessió de la instal·lació

 Es pot llogar la instal·lació en la seva totalitat o per carrers.

Article 5 - Espais
Recomanem no accedir als diferents espais amb bosses. La Piscina Municipal no 
es farà responsable en cap cas de la roba o altres objectes personals.

a. Piscines 
És obligatori portar banyador de natació, utilitzar casquet de bany i dutxar-se 
prèviament per fer ús de les piscines. Els acompanyants no podran romandre 
en aquest espai amb roba de carrer.

Cal respectar els nivells de natació indicats a cada carrer i nedar per la dreta. 
No s’ha de córrer per les platges 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 poden utilitzar material que pugui causar mal a 
la resta d’usuaris (manyoples, aletes, ...) sense permís del socorrista. Pel que 
fa al material propi de la instal·lació com ara suros o flotadors de cames (pull 
buoy), 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. Cap persona amb ferida oberta, amb pèrdua de sang, podrà 
utilitzar les piscines. 

No es pot anar calçat de carrer per les platges de piscines i per les zones mar-
cades expressament (passadís de peus nets dels vestidors, zona de dutxes i 
escala que condueix a les piscines). El calçat que s’utilitzi en aquests espais 
serà d’ús exclusiu per a aquests.



Tothom que accedeixi als vestidors haurà de complir rigorosament aquesta 
norma. Es recomana la utilització de sabatilles de bany que subjectin bé el 
peu i tinguin sola antilliscant.

b. Sala de fitness i sala d’estiraments
La sala de fitness i la sala d’estiraments 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.

Per raons d’higiene cal dur una tovallola per fer ús dels aparells i matalassos, 
i deixar-los eixuts un cop finalitzada la pràctica esportiva. 

Cal fer bon ús del material esportiu i utilitzar roba i calçat d’ús exclusiu per a 
la pràctica esportiva, no es pot anar descalç ni en banyador.

c. Vestidors
L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai d’higiene des-
prés 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 men-
tre s’està utilitzant qualsevol servei. Així mateix, 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 per als grups que vinguin darrere.

Fins als sis anys, els cursetistes poden anar als vestidors amb un acompan-
yant. En aquest cas, al vestidor núm. 1 hi poden accedir nens acompanyats 
d’una dona, i al núm. 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 i, quan 
estiguin lliures, als cursetistes d’un a tres anys, als àrbitres i al personal de la 
instal·lació, i serà imprescindible que els nens accedeixin als vestidors acompan-
yats d’un adult responsable. Es considerarà masculí el núm. 1 i femení el núm. 2

Cal utilitzar els armaris per desar els objectes personals. Els armaris indivi-
duals són per als abonats i els cursetistes, funcionen amb una moneda d’1 
euro que es recupera un cop s’obre l’armari. 

Disposem també d’armaris de lloguer, el manteniment i la neteja dels quals es 
responsabilitat de la persona que el lloga.

Els armaris de grup són per als escolars i per als grups d’esportistes, la perso-
na que els acompanyi es farà responsable de la clau assignada, que recollirà 
i retornarà a recepció. 

L’usuari és responsable del braçalet portaclau, de la clau i de l’armari mentre 
els utilitza. La pèrdua del braçalet portaclau o de la clau comportarà el paga-
ment d’un de nou.



d. Sauna
Poden fer ús del servei de sauna tots els abonats o cursetistes majors de 18 
anys. Per fer una correcta sessió de sauna cal dutxar-se i eixugar-se abans 
d’entrar-hi. 

La sessió de sauna no hauria d’excedir els 30 minuts, durant els quals no es 
podran utilitzar essències, cremes ni olis.

Per raons d’higiene, cal posar una tovallola per seure o estirar-se al banc i no 
és permesa cap pràctica d’higiene personal dins la sauna.

La sauna està desaconsellada per a les dones durant l’embaràs i la menstrua-
ció. Tampoc es recomana durant postoperatoris, si es tenen malalties cardio-
vasculars o la tensió baixa. En cas de dubte, consulteu el metge.

Article 6
Per fer ús dels diferents serveis és important no presentar cap impediment mè-
dic, tal com se signa i s’accepta al full d’inscripció. En aquest sentit podrà ser 
requerit un certificat mèdic als usuaris en cas de dubte per part del monitor o el 
socorrista.
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