Normes generals d’ús de les instal·lacions de l’IME
(poliesportius, piscines i pavellons)
ACCÉS

1. L’accés a les instal·lacions es realitza mitjançant la targeta d’usuari de l’IME en les
seves diverses modalitats (abonat, PAD, ATEC, cursetista, etc.), el bo o la reserva
d’espai esportiu.
a. En qualsevol moment el personal de la instal·lació pot requerir l’usuari que
s’identifiqui amb un document oficial. Per a garantir la seguretat i l’ús correcte de
la instal·lació i els aparells, els usuaris han d’atendre les indicacions dels monitors i
del personal tècnic de la instal·lació. En cas contrari han d’abandonar la
instal·lació.
b. Perdre la targeta implica que se n’expedeixi una de nova, amb la taxa
corresponent; en el cas que la targeta tingui una antiguitat igual o superior a 2
anys, s’expedirà de forma gratuïta, com també en el cas de robatori, presentant
la denúncia, o en el cas de deteriorament per l’ús.
c. Cedir la targeta d’usuari i/o el rebut a una altra persona és motiu de baixa
immediata com a usuari de les instal·lacions esportives municipals i ambdues
persones poden ser qualificades com a persona non grata durant el període que
la direcció de la instal·lació determini. En aquest supòsit no es retorna el preu
públic i es perd la matrícula en el cas de cursets o activitats.
2. La direcció de la instal·lació es reserva el dret de suspendre provisionalment o
permanentment el dret d’entrada en el cas d’incompliment d’aquesta normativa i de
conductes incíviques que afectin greument la convivència o el material de la
instal·lació.
ÚS PISCINES

3. És obligatori dutxar-se abans de nedar. S’ha d’usar banyador, gorra de bany i tovallola
per a accedir a la piscina, i sabatilles de bany o calcetins aquàtics nets i exclusius per a
circular per les zones de peus nets (espais de dutxes i platges de piscina).
4. Els menors de 14 anys no poden accedir a la piscina si no els acompanya un major de
18 anys i ambdós han de complir els requisits d’accés a les instal·lacions.
5. Per tal de garantir una millor qualitat higiènic sanitària de l’aigua de les piscines i reduir
els tancaments per incidents fecals, és obligatori l’ús de bolquers especials per piscina
(o banyadors impermeables) a tots aquells infants i/o col·lectius afectats (nadons,
etc.).
6. No està permès l’accés a la zona de bany a persones que pateixin o sospitin que
pateixen alguna malaltia infecto-contagiosa o de fàcil transmissió per contacte
directe o indirecte per mitjà de l’aigua.
7. A les piscines hi ha uns determinats espais reservats per a diferents usos (abonats, PAD,
cursets, entrenaments, etc.). És obligatori respectar la distribució d’espais. En cas de
dubte consultau el socorrista.
8. A les piscines, les reserves d’espais (carrers) per a entrenament i competicions implica
que només s’usin els espais reservats i no es permet usar la resta d’espais destinats a
abonats.
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9.

No es pot practicar l’apnea.

10. No estan permesos els jocs ni les activitats, dins i fora de l’aigua, que puguin molestar
als demés o alterar la convivència en el recinte.
11. No està permès l’accés a la zona de bany (platges de piscina) vestits i/o en sabates
de carrer.
12. No està permès utilitzar els trampolins, excepte quan es tracti d’una activitat dirigida
(cursets i entrenaments de clubs)
ÚS GIMNASOS

13. L’accés als gimnasos d’abonats està autoritzat a partir de 16 anys.
14. Després d’utilitzar el material esportiu (pesos, manuelles, matalasset, etc.) s’ha de
tornar al seu lloc.
15. No es poden usar reproductors de música/ràdio sense auriculars. Les
telefòniques s’han de mantenir fora del gimnàs.

converses

16. És obligatori, per raons d’higiene, usar tovallola de mida suficient entre el cos i
l’aparell que s’utilitza en el gimnàs. En acabar l’exercici s’ha d’eixugar la suor que
hagi quedat a l’aparell emprat.
ÚS VESTIDORS

17. Es obligatori utilitzar els vestidors per despullar-se i vestir-se.
18. A les instal·lacions que disposen de vestidor infantil mixt l’ús queda restringit a menors
de 9 anys (fins a 8), acompanyats per un adult. En cap cas els adults poden fer-ne ús
ni accedir-hi si no acompanyen un menor. Està permès que els infants menors de 9
anys (fins a 8), acompanyats d’un adult, facin ús del vestidor corresponent al sexe de
l’adult que l’acompanya.
19. A l’efecte d’evitar que els vestidors s’embassin us heu d’eixugar dins la zona de
dutxes.
20. No es pot reservar un espai a la dutxa ni al vestidor.
21. Per a no tudar l’aigua, les dutxes s’han d’utilitzar durant el temps mínim
imprescindible.
22. No estan permeses les tasques d’higiene personal (afaitar-se, depilar-se, etc.) a cap
recinte dels vestidors (dutxes, lavabos, WC, etc.)
ALTRES NORMES

23. No es poden impartir classes ni entrenaments particulars als espais d’ús lliure destinats
a abonats i PAD (gimnàs d’abonats i espais de piscina) ni tampoc a les pistes de
tennis. No complir aquesta norma suposa perdre la condició d’abonat i/o PAD o la
impossibilitat de llogar la pista.
24. S’ha d’usar roba i calçat esportiu adient per a la practica esportiva. No es permet la
pràctica esportiva amb el tors despullat a cap espai esportiu.
25. No es pot menjar als espais esportius (piscines, gimnasos, pavellons, etc.) ni als
vestidors.
26. No es pot fumar als espais esportius, consumir-hi begudes alcohòliques, fruits secs
amb closca i xiclets, ni utilitzar-hi envasos de vidre.
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27. No poden entrar animals a cap instal·lació, llevat dels cans guia i els autoritzats.
28. No es permet utilitzar ni circular amb patins, monopatins, patinets ni bicicletes a
l’interior de les instal·lacions".
29. No es poden fer fotos ni gravar en vídeo sense l’autorització corresponent a cap
instal·lació ni espai esportiu.
30. No es permet cap tipus de relació sexual dins les instal·lacions esportives.
31. En relació amb els armariets que els usuaris tenen a la seva disposició per a utilitzar-los
durant els períodes que realitzen activitats esportives a les instal·lacions cal tenir en
compte el següent:
a. S’han de buidar quan finalitzi l’activitat. Al final de la jornada s’obren tots els
armariets que estan tancats i els objectes que s’hi troben es dipositen com a
objectes perduts a la recepció durant una setmana, però l’IME no se’n fa
responsable de la pèrdua o el deteriorament.
b. Quan funcionen amb pany de maleta és responsabilitat de l’usuari dur el pany.
32. L’IME no es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats pels usuaris a les
instal·lacions esportives. Es recomana no dur objectes de valor.
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