NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL LES MORERES
ENTITAT PROPIETÀRIA i GESTORA: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
ACTIVITATS PRINCIPALS:
El Complex esportiu municipal Les Moreres (CEM Les Moreres) és un centre
d’educació física i esportiva orientat a la formació integral de les persones. Les
activitats principals són: educació física escolar, entrenaments i competicions
esportives i activitats físiques dirigides.
SOBRE D’ÚS GENERAL

Article 1. Podrà accedir a la instal·lació tothom que compleixi els requisits
d’entrada i les normes d’ús.
Article 2. Les persones, centres escolars i les entitats usuàries han de
respectar l’horari establert de la instal·lació. Al tauler d’anuncis del Complex
esportiu està exposat el calendari anual i els horaris d’obertura i tancament de
la instal·lació.
Article 3. Sempre que la instal·lació sigui oberta hi haurà un/a responsable de
la instal·lació. Serà la persona encarregada de fer complir aquesta normativa i
de resoldre possibles imprevistos i conflictes. Per qualsevol dubte, suggeriment
i/o necessitat és a aquesta persona a qui us heu de dirigir. Cal respectar les
seves indicacions.
Article 4. Tothom que accedeixi a la instal·lació (esportistes, alumnes, personal
tècnic, acompanyants o públic) han de comportar-se en tot moment, amb la
màxima correcció i respecte cap als altres usuaris/es i personal de la
instal·lació.
Article 5. L’accés als diferents espais esportius està reservat als esportistes,
alumnes, usuaris/es dels serveis esportius i personal tècnic. Per poder accedirhi cal estar acreditat. L’acreditació s’obté omplin el full d’inscripció amb les
dades personals i gravant l’empremta digital.
Article 6. A la instal·lació, no s’hi pot entrar acompanyat/da d’animals
domèstics, tret dels gossos pigalls.

Article 7. Dins de l’equipament esportiu cal seguir les normes específiques de
cada activitat i/o zona.
Article 8. No es pot jugar a pilota fora del espais esportius, anar en patinet i/o
bicicleta pels passadissos.
Article 9. No es permès fumar ni menjar en el recinte esportiu (Llei 28/2005, de
26 de desembre). Es podrà menjar únicament a la zona habilitada del bar –
cafeteria.
Article 10. Cal utilitzar les papereres per dipositar-hi les deixalles. Ajuda’ns a
mantenir neta la instal·lació.
Article 11. No està permès l’ús d’envasos de vidre.
Article 12. No es poden fer fotografies ni gravacions sense l’autorització de la
direcció de la instal·lació.
Article 13. Cal respectar els altres usuaris i usuàries, el mobiliari i els espais
comuns. No es podrà circular amb el tors nu per la instal·lació.
Article 14. Els usuaris i les usuàries seran responsables dels danys que
ocasionin a les instal·lacions per mal ús o negligència. S’estableix la
responsabilitat dels adults envers les conductes i els danys que puguin
ocasionar els menors d’edat al seu càrrec, i de les entitats i centres escolars
envers els seus esportistes, alumnes i personal tècnic.
.Article 15. Es recomana no portar objectes de valor. L’organització no es
responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats. Els objectes perduts que
s’hagin pogut recollir es guardaran a la recepció de l’equipament durant 10
dies. Passat aquest temps el centre no es farà responsable dels objectes.
Article 16. Les persones i/o entitats que no respectin les normes de
funcionament hauran d’abandonar la instal·lació, temporal o definitivament, i
se’ls invalidarà la seva acreditació d’accés.
Article 17. La Direcció del centre es reserva el dret d’implantar les mesures
necessàries per controlar els aforaments.
Article 18. Assegurança mèdica i accidents. Qualsevol accident dintre de la
instal·lació serà atès en centre assistencial de la Seguretat Social. Si és
necessari el trasllat a un centre assistencial, des del Complex esportiu es faran
totes les gestions per facilitar i agilitzar l’assistència de la personal accidentada.

SOBRE ELS ESPAIS ESPORTIUS

Article 19. Totes les activitats han de tenir un/a responsable. No es pot accedir
als espais de pràctica sense la seva presència. Els entrenadors/es,
professors/es d’educació física i/o monitors/es són els responsables de l’estada
dels esportistes, alumnes i/o usuaris/es
a la instal·lació i del seu
comportament.
Article 20. Les entitats i els centres escolars han de respectar els horaris que
tenen assignats per a la pràctica físico-esportiva.
Article 21. No es permetran entrenaments, partits ni cap tipus d’activitat que no
estigui registrada al pla d’ús o que no hagi estat autoritzada pel Servei
d’Esports de l’Ajuntament d’Esplugues de Ll.
Article 22. No està permès l’ús d’espais no esportius per realitzar pràctica
esportiva. Per tant, no es podran realitzar activitats d’escalfaments,
estiraments, etc ..., en passadissos i grades.
Article 23. Cal accedir als espais esportius amb la vestimenta esportiva adient
(samarreta, pantalons, maillot, xandall ... etc.) i amb calçat esportiu diferent del
de carrer. En el cas del gimnàs, cal accedir-hi amb mitjons o descalç.
Article 24. Els desperfectes ocasionats pel mal ús i/o comportament dels
esportistes i les esportistes serà responsabilitat de l’entitat organitzadora.
Article 25. La pista poliesportiva està equipada amb el mobiliari bàsic
(porteries, banquetes, estores, ...) si per qualsevol motiu aquest material s’ha
de retirar de la pista, serà el personal de manteniment l’encarregat de treure
aquest material i tornar-lo al seu lloc en acabar l’activitat. Igualment si s’hagués
d’utilitzar altre tipus de material.
Article 26. L’espai de la farmaciola és d’ús exclusiu per realitzar atencions a
persones lesiones o ferides.
Article 27. La cessió o lloguer dels espais esportius a entitats o particulars no
inclou l’ús del material esportiu fungible (pilotes, raquetes, etc...).
Article 28. L’aforament d’aquets espais dependrà del tipus d’activitat que es
desenvolupi i del material necessari per fer l’activitat.

SOBRE ELS USOS DELS VESTIDORS I TAQUILLES DE GRUP

Article 29. Per poder utilitzar els vestidors cal tenir autorització del Servei
d’Esports. Els vestidors es podran utilitzar 30 minuts abans de la pràctica
esportiva i s’hauran de deixar lliures 30 minuts desprès d’haver finalitat
l’activitat com a màxim.
Article 30. A la zona de vestidors només podran accedir els esportistes,
alumnes i el personal tècnic autoritzat. Han de respectar l’horari establert per a
l’ús dels vestidors. Cada grup o col·lectiu farà servir el vestidor que li sigui
assignat des de la recepció de l’equipament.
Article 31. La custodia de les claus del vestidors i de les taquilles de grup, així
com del seu bon ús es responsabilitat del personal tècnic (educadors/es,
entrenadors i entrenadores) en cap cas s’entregaran les claus als esportistes,
alumnes o usuaris/es.
Article 32. Els vestidors poden funcionar règim de portes obertes o tancades,
segons determini la direcció del centre esportiu.
•

En el cas de portes obertes, els usuaris/es hauran de consignar les
seves pertinences a l’interior de les taquilles de grups. En aquest cas a
la recepció li lliuraran la clau corresponent a la taquilla de grup
assignada que s’haurà de retornar finalitzat el seu ús.

•

En el cas de portes tancades, els usuaris/es podran deixar les seves
pertinences a l’interior del vestidor assignat. En aquest cas a la recepció
li lliuraran la clau corresponent al vestidor assignat que s’haurà de
retornar finalitzat el seu ús.

Article 33. No esta permès la utilització d’aparells de fotografia i/o telèfons
mòbils a l’interior dels vestidors.
Article 34. Cal utilitzar sabatilles de bany per desplaçar-se per la zona de
dutxes.
Article 35. Les taquilles s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final
de cada jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior
es dipositaran com a objectes perduts durant 10 dies.

Article 36. En el cas de tenir problemes amb el pany de la taquilla, no el forceu,
adreceu-vos al personal de recepció. En el cas de perdre la clau, adreceu-vos
al personal de recepció.
Article 37. Cal dutxar-se el temps estrictament necessari, per tal de no
malbaratar l’aigua. Cal eixugar-se a la zona de dutxes. Ajuda’ns a estalviar.
Article 38. No utilitzeu les dutxes adaptades per a persones amb mobilitat
reduïda si no les necessiteu. Sigueu comprensius.

SOBRE ELS USOS DELS ESPAIS SOCIALS CEDITS A ENTITATS

Article 39. Les entitats que disposen de local d’ús social al CEM Les Moreres,
sigui compartit o no, es faran responsables del seu manteniment i neteja.
Article 40. No es podran fer modificacions estructural dels espais cedits sense
l’autorització prèvia del Servei d’esports.
Article 41. Les entitats faran ús de l’espai social per aquelles tasques
relacionades directament amb la seva activitat administrativa i esportiva.
Article 42. Les entitats faran ús de l’espai social d’acord amb l’horari
d’obertura del centre. Per utilitzar-lo hauran de demanar la clau a la recepció i
retornar-la un cop finalitzat l’ús.

SOBRE ELS USOS DELS MAGATZEMS DE MATERIAL ESPORTIU

Article 43. Les entitats que disposen de magatzem de material esportiu al CEM
Les Moreres, sigui compartit o no, es faran responsables del seu manteniment i
neteja.
Article 44. Els magatzems de material esportiu són exclusivament per
consignar material esportiu i equipament propi de l’activitat esportiva. Queda
expressament prohibit emmagatzemar substàncies inflamables i aliments.
Articles 45. No es podran fer modificacions estructural dels espais cedits
sense l’autorització prèvia del Servei d’Esports.
Article 46. Les entitats faran ús dels magatzems cedits per aquelles tasques
relacionades directament amb la seva activitat esportiva.
Article 47. Les entitats faran ús de l’espai de magatzem d’acord amb l’horari
d’obertura del centre principalment. Per utilitzar-lo hauran de demanar la clau a
la recepció i retornar-la un cop finalitzat l’ús.

