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A.- INSTAL·LACIONS  
 
A1.- DESCRIPCIÓ 
Són instal·lacions municipals de Ripollet ( IEMR ) totes les construccions, recintes, camps i 
edificis destinats a la pràctica de les activitats esportives o a l'educació física situats en el terme 
municipal de Ripollet i de propietat municipal o cedides mitjançant un conveni. 

 
Hi ha les següents instal·lacions: 
EL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
Edifici de piscines cobertes 
- 1 piscina coberta de 25x12,5 m. 
- 1 piscina d´ iniciació de 8x12,5 m. 
- vestidors 
- gimnàs 
- gimnàs activitats físiques 250m2 
- sala de tennis taula 
- oficines del PAME, sala d´entitats esportives i sala de reunions, bar i  terrasses. 
Zona de piscines descobertes 
- 1 piscina olímpica 50x21 
- 1 piscina mitjana 20x12 (coberta a l’hivern) 
-  1 piscina de xipolleig 10x12 (coberta a l’hivern)  
- vestidors polivalents 
- zona enjardinada i terrasses 
 
 

 



Pistes exteriors 
- 8 pistes de tennis 
- 1 pista de grades de 20x40 m. 
- 1 pista polivalent de 50x38 m. 
- 1 pista d´ atletisme de corda 250m. 
Camp municipal de futbol de Ripollet  
- terreny de joc de gespa arficial de 55x90 m. 
- vestidors i diferents estances amb la part superior destinades a grades. 

  
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL INDUSTRIAL  
  - terreny de joc de 65x105 m. 
  - edifici de vestuaris 
  - grades 
 
PAVELLÓ MUNICIPAL COBERT 
  - Pista principal parquet 
  - Pista annexa al pavelló 
  - Edifici carrers dels Afores 
  - Planta baixa de l´ edifici del pavelló 
  - Bar pavelló i plaça 
 
PAVELLÓ FRANCESC BARNEDA   
  - Pista central. 
  - Vestidors. 
S´ inclouen tots els espais auxiliars pels esportistes i espectadors, i altres espais singulars 
(calderes, sales de màquines etc. ) 
Tenen la mateixa consideració els béns immobles, parcs, pistes, etc. propietat de l´ Ajuntament 
de Ripollet i que estiguin parcialment destinats a la pràctica esportiva. 
Les IEMR són béns de domini públic local afectades al servei públic. 
 

 
A2.-DESTINACIÓ 
Es destinaran a les pràctiques següents: 
 - esport d´ iniciació 
 - educació física escolar 
 - esport de competició 
 - esport de manteniment i de lleure  
 
A cada instal·lació es podrà practicar la modalitat esportiva per la qual estigui específicament 
destinada, així com les que tècnicament siguin possibles. Es podran utilitzar les IEMR per 
activitats especials no esportives de caràcter cultural o recreativa, sempre amb l'autorització 
expressa del Patronat Municipal d´ Esports, per la qual cosa es sol·licitarà per escrit al President 
– Delegat del Patronat amb l'antelació mínima de tres mesos i sense que aquesta autorització 
substitueixi l'obtenció obligada dels permisos previstos legalment per a la celebració d´ aquest 
tipus d´ actes o activitats. 

 
A3.- CRITERIS D'ÚS 
 
A3.1.-CONDICIONS 

En igualtat de condicions i dins dels horaris marcats a cada instal·lació tenen preferència: 
 En els horaris lectius 

 Les classes d´ educació física escolar de col·legis de la localitat que no tinguin espai 
per fer-les. 

 De 17 a 19 hores 
Les associacions de pares i col·legis que es dediquin a la pràctica esportiva extra - 
escolar i no tinguin instal·lacions per fer-la. 
Les entitats esportives classificades en les modalitats A i B, exceptuant les 
instal·lacions del Poliesportiu, en el qual tindran preferència els abonats i usuaris 
puntuals. 

 De 19 a 24 hores 
Les entitats esportives classificades en les modalitats A i B, exceptuant les 
instal·lacions del Poliesportiu, en el qual tindran preferència els abonats i usuaris 
puntuals. 

  
  
 

 



  
A3.2.- ÚS 
Per poder usar la instal·lació, sigui entrenament o partit de competició, hauran d´ estar practicant 
la modalitat esportiva al menys el mínim de jugadors que autoritzi cada especialitat esportiva per 
començar un partit i l´ entrenador o persona responsable. 
  
A3.3.-COMPORTAMENT 
El Patronat Municipal d´ Esports fomentarà totes aquelles actuacions i activitats que tendeixin a 
eliminar la violència en la pràctica de l´ esport. Si la violència es produís prendrà les mesures que 
consideri més convenients per tal d´ eliminar-les a l´ entitat responsable. 
 

 
A4.-MANTENIMENT 
 
A4.1.-CURA 
El PAME és el responsable de la cura i el manteniment de les IEMR. 
  
A4.2.-RESPONSABILITAT  
Les entitats, els abonats i els usuaris en general són responsables dels desperfectes que se´ls 
puguin imputar i que s´ originin mentre fan ús de la instal.lació esportiva. 
 

A5.-PUBLICITAT 
 
A5.1.-TITULARITAT  
Són de titularitat pública amb caràcter general els drets econòmics que generi l'exposició de 
qualsevol element de publicitat, estàtica o mòbil, permanent o no, feta per qualsevol element 
tècnic o natural a l´ interior de qualsevol IEMR. 
  
A5.2.-CONVENIS D´EXPLOTACIÓ  
El PAME podrà subscriure els convenis d´ explotació de la publicitat que cregui convenient amb 
les entitats esportives, establint les següents preferències: 

� Convenis generals firmats pel PAME i l´ entitat esportiva on s´ especifiqui 
concretament l´ explotació de la publicitat. 

� La classificació com a entitat A 
  

A6.-HORARIS 
El PAME establirà cada temporada els horaris d´ ús de cada IEMR. Per augmentar-los caldrà el 
permís escrit del President - Delegat. 
 

 
B.- USUARIS 
 
Són usuaris de les IEMR les entitats o particulars que utilitzin aquestes instal.lacions per a la 
pràctica esportiva i, excepcionalment, per a altres activitats. 
  

 
B1.-CLASSIFICACIÓ 
B1.1.-ENTITATS 
CATEGORIA A 
Entitats esportives locals que per la seva trajectòria, experiència, coneixements i organització es 
trobin integrades en competicions de caràcter nacional, regional o territorial federat, realitzin un 
treball amb la base en el seu esport corresponent i competeixin de forma regular i continuada 
amb tots els seus equips, exceptuant els equips de veterans que no es consideraran equips de l’entitat  a 
efectes del pagament de la taxa d’utilització de les instal.lacions. 
CATEGORIA B 
Entitats esportives locals que per la seva trajectòria, experiència, coneixements i organització es 
trobin integrades en competicions de caràcter nacional, regional o territorial federat, i competeixin 
de forma regular i continuada, exceptuant els equips de veterans que no es consideraran equips de 
l’entitat  a efectes del pagament de la taxa d’utilització de les instal.lacions. 
CATEGORIA C 
Entitats esportives locals que es troben a qualsevol competició de recreació, o que siguin 
veterans (incloent els federats), o que organitzen el seu propi torneig, competeixen de forma 
regular i no tenen promoció. 

  
  



 
CATEGORIA D 
Entitats esportives no locals que es troben a qualsevol competició de recreació, o que siguin 
veterans (incloent els federats), o que organitzen el seu propi torneig, competeixen de forma 
regular y no tenen promoció. 
CATEGORIA ESCOLAR 
Col·legis públics o privats, associacions de pares dedicats a la pràctica de l´ esport extra - 
escolar. 
ENTITATS LOCALS NO ESPORTIVES  
Entitats locals no esportives, sense ànim de lucre i amb objectius socials. 

 
Tipus d’abonaments 
FAMILIAR COMPLET( F.C. ) Compren: Piscina coberta, piscina descoberta, pistes de 
tennis, pistes poliesportives, gimnàs, tennis taula i pista d’atletisme (matrimoni i fills 
menors de 18 anys). 
INDIVIDUAL COMPLET ( I.C. ) Compren: Piscina coberta, piscina descoberta, pistes de 
tennis, pistes poliesportives, gimnàs, tennis taula i pista d’atletisme. 
INDIVIDUAL COMPLET MENOR ( I.C.M. ) Al mateix que I.C. però fins a 18 anys. 
FAMILIAR PISCINA ( F.P. ) Compren: Piscina coberta, piscina descoberta i gimnàs 
(matrimoni fills menors de 18 anys ). 
INDIVIDUAL PISCINA ( I.P. ) Compren: Piscina coberta, piscina descoberta i gimnàs. 
INDIVIDUAL PISCINA MENORS ( I.P.M. ) El mateix que però fins a 18 anys.                      

 INDIVIDUAL TENNIS I.T. Compren: Pistes de tennis 
INDIVIDUAL COMPLET HORES (I.C.H.)  Compren: Piscina coberta, piscina descoberta, 
pistes de tennis, pistes poliesportives, gimnàs,, tennis taula, i pista d’atletisme. De dilluns a 
divendres, de 12 a 16 hores. 
INDIVIDUAL FUTBOL SALA (I.F.S.) Inclou jugar els partits de la temporada que designi 
l’Associació de Futbol Sala i piscina coberta dissabtes tarda i diumenges. 

 
Normes d’accés a la instal·lació 
.- L’accés a la instal·lació es realitzarà mitjançant un control d’accessos. Aquesta operació 
consisteix en un reconeixement de paràmetres biomètrics, on prenem 16 punts de 
referència del seu dit, mai l’empremta dactilar. També realitzarem una fotografia digital de 
la persona per a una millor identificació 
 

B1.3.-OCASIONALS  
Usuaris ocasionals que utilitzen les instal·lacions mitjançant el pagament d´ una entrada. 
 
B1.4.- PER CONVENI 
Entitats, empreses i ciutadans que utilitzen les instal·lacions esportives de manera ocasional 
mitjançant el pagament del servei signen un conveni d'ús amb el PAME. 

 
 
 

 
B2.-AUTORITZACIÓ D'ÚS I ACCÉS A LES IEMR 
  
B2.1 ENTITATS 
B2.1.1.- Sol·licitar 
Podran sol·licitar l'autorització les entitats de qualsevol classificació, agrupacions, federacions, 
associacions i particulars. 
B2.1.2.-Duració 
La temporada esportiva és des del mes de setembre fins a finals de juny de l´ any següent, i en 
els camps de futbol des del 15 d´ agost. 
B2.1.3.-Forma i termini 
La sol·licitud d´ ús d´ una instal·lació es farà mitjançant una fitxa tipus que es facilitarà a les 
oficines del PAME. El termini de presentació serà entre l´1 de maig i el 15 de juny com a data 
límit de recepció. 
b- Si l’entitat vol ampliar el nombre d’equips o esportistes i això comporta la necessitat de més 
horaris d’entrenaments i més instal.lacions municipals, abans de fer-ho, ho ha de sol.licitar al 
PAME que li informarà si li pot concedir.  
B2.1.4. Convocatòria i concessió 
Els primers dies de juny es convocaran reunions per instal·lació o grup amb l’assistència de les 
entitats implicades en la concessió amb l´ objectiu de:  
- Presentar i raonar la proposta d'ús. 
-       Debatre tots els punts de conflicte. 
- Estudiar possibles modificacions o queixes. 
-       Conèixer possibles renúncies. 
-        Possibles altes. 

 



 
B2.1.5.-Aprovació d´ús 
La proposta d´ ús resultant i consensuada es presentarà com a definitiva al Consell d’ 
administració del PAME per tal que sigui aprovada.Una vegada aprovada es comunicarà a cada 
entitat per escrit per tal que signi l´ acceptació de la normativa general i l´ específica de cada 
instal·lació. Al començament de la temporada, l’entitat té l’obligació de portar tots els calendaris, 
perquè el PAME pugui programar la utilització de la instal.lació. 
B2.1.6.- Renúncia d´ ús  

L´ entitat que, per causes no previsibles, decideixi renunciar a una concessió, haurà de 
comunicar-ho a la gerència del PAME amb màxima antelació possible, sense poder cedir el seu 
dret  a una altra entitat. L´ entitat estarà obligada a pagar el cànon que li correspongui fins a 
finals de la temporada. 
B2.1.7.-Coincidències 
Si dues entitats o clubs esportius de competició, o més, projecten utilitzar la mateixa instal·lació i 
franja horària, el PAME advertirà de la coincidència per tal que arribin a un acord. 
Aquest acord, caldrà comunicar-lo per escrit, si no hi ha acord, ho resoldrà la gerència del PAME 
atenent els diferents criteris d'ús. Qualsevol problema ocasionat per aquestes circumstàncies 
serà responsabilitat de les entitats o clubs esportius sol·licitants 
No es pot substituir un partit que ja estigui programat per altre de caire amistós, i si es vol fer 
aquest canvi, s’ha de demanar el corresponent permís als responsables del PAME. 
B2.1.8.-Torneigs i partits puntuals 
Per als torneigs o partits puntuals caldrà fer la sol·licitud amb una antelació mínima de dos 
mesos  i tindrà preferència en aquest horari l´ equip que utilitza la instal·lació habitualment. Si  
abans de 20 dies aquest equip no  ha sol·licitat l  ́horari, perdrà la preferència. Tenen preferència 
de joc sobre els torneigs amistosos i els partits puntuals els partits oficials ordenats per la 
federació corresponent. 
B2.1.9.- Falta d'assistència als entrenaments  i pa rtits.  
Tota  Entitat que tingui més de tres faltes d'assistència sense justificar als entrenaments o 
partits, perdrà el seu dret a l'horari d'utilització de la instal·lació. 
 
B2.2.-ABONATS  
 
Normes d’accés a la instal·lació 
.- L’accés a la instal·lació es realitzarà mitjançant un control d’accessos. Aquesta operació 
consisteix en un reconeixement de paràmetres biomètrics, on prenem 16 punts de referència del 
seu dit, mai l’empremta dactilar. També realitzarem una fotografia digital de la persona per a una 
millor identificació 

 
B2.3.-USUARIS OCASIONALS  
Per tenir dret a utilitzar les instal·lacions, els usuaris ocasionals pagaran el preu públic 
corresponent i ho sol·licitaran de la manera que es reguli a la instal·lació. En cas de coincidència 
o saturació, tindran prioritat els abonats. 

 
B2.4.-NORMES GENERALS D´AUTORITZACIÓ D´ÚS  
B2.4.1-Centres docents 
Els centres docents hauran de presentar la seva sol·licitud abans del 15 de juny anterior al curs 
següent i caldrà tenir signats els contractes d´ ús abans de començar l´ activitat esportiva 
B2.4.2.-Duració  
En cap cas es donaran autoritzacions d´ ús superiors a una temporada. Les entitats que desitgin 
utilitzar les instal·lacions per un període superior a un any hauran de renovar-les abans que acabi 
el termini establert. Excepte en els convenis puntuals signats entre entitats i el PAME. 
B2.4.3.-Acreditació 
Les autoritzacions o carnets es presentaran cada cop que el personal del PAME ho demani per 
tal d´ acreditar l´ ús de la instal·lació i l´ horari. 
B2.4.4.-Validesa de l´ autorització 
Les autoritzacions o carnets es consideraran amb l´ exclusiva finalitat de realitzar l´ activitat 
prevista a la sol·licitud, que no podrà excedir de la duració determinada en l´ autorització o en la 
normativa de cada instal·lació. 
Qualsevol modificació d´ un horari no contemplat en les normes particulars d´ una instal·lació 
caldrà presentar-la  amb quinze dies d´ antelació com a mínim. 
B.2.4.5.- Actes especials 
Les entitats que sol.licitin l´ús de les IERM per a actes especials (festivals, concerts, festes, etc.) 
hauran de presentar, si és possible abans del 30 de juliol de la temporada anterior, una sol.licitud  
per escrit en la qual ha de constar el tipus d´activitat, el nombre d´assistents previst i el preu de 
l´entrada  ( si no és un acte gratuït) ) al departament corresponent. 
 
 

 



 
B2.4.6.- Vestimenta 
En totes les instal·lacions s'exigirà vestir roba esportiva i calçat amb sola de goma, fins i tot 
tècnics, i no es permeten els talons encara que siguin de goma. En qualsevol cas, el calçat haurà 
de ser l´ adequat i permès a cada instal·lació. 
B2.5.- ALTRES NORMES D'ÚS DE LES IEMR  
B2.5.1.- Recollida de claus 
a- Tant per als entrenaments com per als partits, els equips acreditaran a la persona responsable 
que s’encarregarà de recollir les claus del seu vestidor, el de l’equip visitant i el de l’àrbitre, per 
allò, entregarà el carnet acreditatiu corresponent.   
b- En el moment d’entrega de claus revisarà la instal·lació per si aquesta no es trobés en l’estat 
idoni d’utilització, havent d’omplir el part corresponent que se li facilitarà al respecte i havent de 
revisar la instal·lació a la finalització del partit o entrenament per comunicar qualsevol anomalia o 
incident. 
c- Els delegats són els responsables de les claus, tenint l’obligació de tornar-les un cop s’acabi 
l’activitat. 
B2.5.2.- Delegats i responsables 
a- Els equips hauran d’ajudar al conserge de la instal·lació a col·locar els elements necessaris 
pel desenvolupament del partit o entrenament.  
b- Els equips locals són els responsables de qualsevol incidència que passi dintre de les 
instal·lacions durant els entrenaments i els partits, provocades pel seu equip. Si ho provoquen els 
equips visitants, els delegats tenen l’obligació de comunicar, informar i denunciar, aquestes 
anomalies. 
c- Els delegats són els responsables de comunicar tots els desperfectes que es produeixin, tenint 
l’obligació d’informar al conserge de la instal.lació qualsevol anomalia en aquest aspecte.  
B2.5.3.- Part d’incidències 
Hi haurà un part d’incidències a disposició dels responsables de les entitats per informar de 
qualsevol anomalia que detectin en la instal·lació.  
B2.5.4.- Entrenaments 
a- No es pot començar a entrenar sense la presència de l’entrenador o responsable de l’equip. 
Els canvis o entrades a les pistes s’efectuaran amb els jugadors/es equipats/des amb la 
vestimenta adient per entrenar. 
 b- Ha d’haver-hi un mínim de jugadors per entrenar.  
- En pista petita (pavellons) al menys els necessaris per començar un partit.  
- En camp gran (camps de futbol) no es podrà començar amb menys de 8 jugadors. 
- Els equips no podran introduir begudes, excepte aigua pels jugadors, de consum intern al 
vestidor. 
- El públic no podrà introduir cap tipus de beguda a la instal.lació. 
B2.5.5.- Vestidors 
a- Els vestidors s’han de deixar mitja hora després d’acabar els partits i entrenaments per donar 
temps que la següent entitat que hagi d’entrar se’ls trobi en condicions per utilitzar-los. 
b- Durant la utilització dels vestidors per part dels equips de la base,  ha d’haver una persona  
l’ordre dintre dels mateixos.  
c- L’entitat ha de presentar el més aviat possible en el PAME, una llista amb les persones 
responsables dels vestidors i de la recollida de les claus, tant pels partits com pels entrenaments. 
d- L’entrega de les claus dels vestidors es realitzarà contra l’entrega d’un carnet per part d’un 
adult, que emetrà l ‘entitat i que es retornarà al moment de retornar la clau. 
e- Sota cap concepte s’entregaran claus a equips que no tinguin responsables. 
f- Els caps de setmana, quan hagi partit oficials, el repartiment dels vestidors del pavelló es farà 
de la següent forma: 

 
VESTIDORS NÚMEROS 1 I 2: EQUIPS LOCALS 
VESTIDORS NÚMEROS 3 I 4: EQUIPS VISITANTS  
 

B2.5.6.- Enllumenat d’ instal·lacions, portes i lav abos  
Pavelló municipal d’esports, pista annexa i pavelló municipal F. Barneda 
- Quan el joc es desenvolupi amb pilota gran, es mantindrà una fase de l’enllumenat. 
- Quan el joc es desenvolupi amb pilota petita (hoquei), tot l’enllumenat. 
- Partits oficials en totes les instal.lacions, tot l’enllumenat. 
- Només s’il.luminarà la pista quan els jugadors estiguin a dins d’ella. 
- L’enllumenat perimètric s'encendrà quan no estigui la pista encesa. 
- Els llums del vestíbul estaran oberts només durant els actes i partits en funció de la seva 
importància. 
- L’enllumenat de la plaça s’encendrà quan l’acte sigui nocturn i s'hagi de cobrar entrada, tant a 
la pista annexa com al pavelló. 
Portes i lavabos.  
El dies laborables i dissabtes matí 
- Les  portes d’accès al bar, des de la pista annexa i des de la pista del pavelló, obertes. 

 



- La porta del vestíbul, oberta. La porta basculant, tancada.  
Camps municipals de futbol 
- Durant els entrenaments, s’encendrà una fase. Partits concertats d’entrenament, tot 
l’enllumenat. 

 
Els lavabos es mantindran tots tancats menys 1, tant a dalt com a baix. Els dies de partits o actes 
i en funció de l’afluència de públic, s’obriran tots.    

                                                             
 
B3.- NORMES D´ÚS DE LES IEMR 
B3.1.- NORMES PER A LA RESERVA I ÚS DE LES PISTES DE TENNIS DEL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL. 
 
B3.1.1.- Normes per als abonats 
1.- Els abonats podran fer la reserva de les pistes personalment o bé per telèfon, indicant els 
noms i números d´ abonats  a la persona encarregada. De 18 a 21 hores la consergeria no 
admetrà cap tipus de reserva per telèfon, però sí, personalment. 
2.-Els abonats podran reservar pista amb 48 hores d´ antelació com a màxim i amb 2 hores com 
a mínim, una vegada a la setmana si hi ha pistes lliures. 
3.-En les pistes destinades al torn, els abonats podran començar abans de l´ hora en punt si la 
pista està desocupada, així com continuar jugant si no hi ha ningú esperant el seu torn. 
4.-L´abonament familiar dóna dret només a una reserva, tant si es juga amb un altre abonat, amb 
un no abonat o amb un beneficiari del carnet familiar. 
B3.1.2.- Normes per als no abonats  
1.-Els no abonats podran jugar a les pistes de torn. 
2.- Només podran reservar pista en qualitat de convidats quan ho facin en companyia d´ un 
abonat que es responsabilitzi del pagament. 
3.- Els no abonats tindran el mateix tipus de control que els abonats en la reserva, com a 
convidats, i en el torn. 
B3.1.3.- Normes per a la reserva  
1.- La reserva serà d´ una hora per als partits individuals i de dues per als dobles. 
2.- A efectes del dret de reserva es computaran dues persones per pista en els partits 
individuals, dues en els dobles  quan es jugui una hora i quatre en els dobles si es juguen dues 
hores. 
3.- Quan en una pista de reserva no es presentin els jugadors amb deu minuts d´ antelació es 
perdrà el dret a jugar si hi ha altres jugadors esperant. Perdran el dret a la reserva setmanal el 
jugador o jugadors que no es presentin dins l´ hora que tenien reservada; quan la reserva sigui 
per a jugar dobles i falti un o dos jugadors, els altres podran utilitzar la primera hora, però 
perdran el dret a la segona hora. 
4.- Els abonats que facin reserva de pistes i no es presentin a jugar sense causa justificada o no 
hagin avisat amb dues hores de temps seran advertits i a la segona vegada perdran el seu dret 
de reserva durant un mes. 
5.- La reserva s´ entén  sempre per als jugadors que l´ han sol·licitada no s´ admetrà cap canvi 
en els jugadors en el moment d´ utilitzar la pista si no s´ ha avisat amb dues hores de temps del 
canvi d´ un dels jugadors.  
B3.1.4.- Normes per al torn 
1.- Estaran de torn totes les pistes que no hagin estat reservades per un abonat dues hores 
abans de l´ hora de joc. 
2.- No es podrà jugar més d´ una hora encara que es jugui a dobles. 
3.- Per jugar al torn s´ obrirà la llista d´ espera una hora abans de l´ hora establerta per jugar i 
caldrà que els jugadors donin el seu carnet al conserge. Trenta minuts més tard es donaran les 
pistes destinades al torn per ordre d´ arribada i presentant-se al conserge que anirà eliminant de 
la llista qui no sigui present. 
4.- Quan s´ adjudiquin les pistes de torn i hi hagi més sol·licituds que pistes, als usuaris que se´ls 
doni pista se´ls computarà en aquella setmana de reserva de torn. Aquestes pistes s´ 
adjudicaran segons el següent ordre de prioritats: 
 4 a.- Dos abonats que durant la setmana no hagin comptabilitzat reserva de torn. 
 4 b.- Un abonat que durant la setmana no hagi comptabilitzat reserva de torn i jugui amb 
 un no abonat que tampoc hagi comptabilitzat reserva de torn. 
 4 c.- Un abonat que durant la setmana no hagi comptabilitzat la reserva de torn i jugui amb 
 un abonat que hagi comptabilitzat reserva de torn. 
 4 d.- Un abonat que durant la setmana no hagi comptabilitzat reserva de torn i jugui amb 
 un no abonat que hagi comptabilitzat reserva de torn. 
 4 e.- Qualsevol altra combinació no reflectida als anteriors punts es regirà  per ordre d´ 
 arribada. 
5.- Quan faltin deu minuts per a l'hora de joc es donaran amb les mateixes normes de torn, les 
incompareixences de les pistes de reserva. 

 



6.- Tant l´ abonat al tennis com el no abonat podran jugar a la pista dedicada al sistema de torn 
tantes vegades com ho sol·licitin, per la qual cosa hauran de demanar de ser inclosos de la llista 
d´ espera tenint en compte les prioritats descrites a la norma B2.1.4.3. 
B3.1.5.- Normes comunes  
1.- Tots els jugadors que estiguin a la pista hauran d´ estar inscrits a la llista de joc. 
2.- En cas de pluja abans d´ haver començat a jugar es podrà reserva per un altre dia i hora, o al 
mateix dia si hi ha pistes lliures. Si s´ ha començat a jugar i plou abans de la primera mitja hora 
es podrà tornar a reservar i es retornarà  l´ import íntegre de la llum. Si plou en la segona mitja 
hora  de joc es comptabilitzarà la reserva i es retornarà mitja hora de llum. 
3.- Indumentària: xandalls, pantalons curts d´ esport, samarreta d´ esport i calçat amb sola de 
goma o similar. 
4.- Cal utilitzar els vestuaris destinats per a aquest esport, per canviar-se i ningú es podrà canviar 
a les pistes. 
5.- Només els jugadors, i en cas de competició els jutges de línia i àrbitre, són persones 
autoritzades a romandre dins de les pistes. 
6.- Si les pistes estan mullades, no es podran utilitzar, tant les pistes de tennis com les pistes 
poliesportives.  

 
  
B3.2.- NORMES I ÚS DE LA PISCINA COBERTA. 
 
B3.2.1.- Formes d´ utilització de la piscina cobert a. 
1.- La piscina coberta es podrà utilitzar de les tres formes següents: 

a.- Per rebre classes de les diferents modalitats de natació. 
b.- Per entrenament o pràctica esportiva restant el recinte de la piscina 
només per nedar o bé per recuperar-se de l´ esforç. 
c.- Lleure, ús de la piscina per nedar, jugar, relaxar-se, etc. 

B3.2.2.- Normes d´ utilització de la piscina cobert a 
1.- És obligatori dutxar-se abans d´ entrar al recinte de la piscina. 
2.- És obligatori l´ ús del casquet de bany per nedar o banyar-se. 
3.- Està prohibit entrar al recinte de la piscina amb roba o calçat del carrer. 
4.- El personal responsable, en qualsevol moment podrà demanar a l´ usuari un certificat mèdic 
si considera que pot ser portador d´ una malaltia que es pugui encomanar. 
5.- Ningú podrà restar al recinte de la piscina si no n´ està fent ús, excepte el personal dedicat al 
manteniment. 
6.- Per raons de seguretat està prohibit banyar-se a la piscina gran si no se sap nedar, excepte 
els alumnes dels cursets de natació. 
7.- A criteri del responsable de la piscina, a les hores en què resti oberta la piscina per als 
cursets de natació, hi haurà el nombre de carrers necessaris per ésser usats en la forma B i la C, 
si la qualitat de cursets ho permet. 
8.-El Patronat disposarà en qualsevol moment de la totalitat de la piscina per a qualsevol activitat 
no programada comunicant-ho al tauler d´ anuncis amb suficient antelació. 
9.- L´ usuari que faci mal ús de la instal·lació o bé que el seu comportament no sigui l'adequat 
per al desenvolupament de les activitats serà sancionat pel PAME. 
10.- No es permetrà l´ entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van 
acompanyats d’una persona adulta. 
11.- L´ usuari o abonat que vulgui sortir de la piscina i vulgui utilitzar una altra instal·lació haurà d  ́
identificar-se al conserge lliurant la placa identificativa i anar correctament vestit (no podrà sortir 
només amb el banyador). Aquesta acció es podrà fer un cop al dia.  

 
B3.3.- NORMES D´ÚS DEL GIMNÀS MUNICIPAL. 
 
B3.3.1.- Horari d´ ús 
De dilluns a divendres de 8 a 23 hores 
Dissabtes de 8 a 19 hores 
Diumenges i festius de 8 a 14 hores. 
B3.3.2.- Qui pot utilitzar el gimnàs?  
1.- Els abonats FC, IC, FP, IP i ICH, majors de 16 anys. 
2.- Els no abonats fent un curset. Desprès del curset tindran trenta minuts per abandonar la 
instal·lació. 
3.- Els usuaris mitjançant el pagament del tiquet de la piscina. 
B3.3.3- Control d´ accés al gimnàs. 
1.- Els menors de 16 anys, no poden utilitzar el gimnàs. Entre els 14 i els 16 anys, podran utilitzar 
el gimnàs però hauran, necessàriament, d’estar acompanyats per un progenitor i s’haurà de 
signar una autorització. 
2.- Per utilitzar la sala del gimnàs, és obligatori l´ ús del xip d’accés que  s’ha de demanar a 
consergeria.  
3.- En cas de pèrdua d’aquest xip, s’haurà d’abonar la quantitat de 5 €..   



   
B3.3.4.- Vestuaris del gimnàs. 
1.- S´ utilitzaran els mateixos vestuaris i taquilles de la piscina 
2.-S´haurà d´ anar vestit amb roba esportiva i sabatilles de gimnàstica o mitjons de llana o 
similar. 
3.- L´ accés es farà per l´ escala que hi ha al recinte de taquilles, arribant al vestíbul del gimnàs 
descalç o bé amb calçat de piscina. El calçat de gimnàstica s´ haurà de calçar al vestíbul i a la 
sortida del gimnàs fer l´ operació inversa.  
 B3.3.5.- Nombre màxim d´ usuaris 
1.- Als horaris de cursets, en l´ espai destinat als abonats 30+-5 persones. 
2.- Als cursets 20+-5 persones. 
3.- Als horaris lliures 50+-5 persones. 
B3.3.6.- Ús del material del gimnàs 
1.- De 8 a 22 hores l´ abonat serà responsable del material i caldrà que reposi tant els 
desperfectes com les possibles faltes de material. 
2.- El temps d´ ús d´ aquest material quan hi hagi un altre usuari esperant serà de: 

- banc de rem i pedaleig, 5 minuts per persona 
- bicicletes, 10 minuts per persona 
- banc de peses, 5 minuts per persona 
- aparells de musculació, 5 minuts per persona i estació 
- cinta de córrer, 15 minuts 
 

B3.3.7.- Normes generals d’ utilització del gimnàs municipal 
És obligatori 
� Utilitzar calçat esportiu i exclusiu per accedir a la sala, així com també dur 

roba esportiva. No es podrà fer cap activitat física amb roba de carrer. 
� Respectar en tot moment la resta d´ usuaris. 
� Tenir el màxim respecte a tots els elements de la instal·lació i després 

d’utilitzar el material, ubicar-lo al seu lloc d’origen. 
� Presentar la xapa identificativa a petició de qualsevol membre del personal 

de la instal·lació. 
� Dur una tovallola per realitzar exercicis a qualsevol element de la instal·lació. 
No es permet 
� Fumar, menjar o beure en la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades 

expressament a aquestes finalitats. 
� L´ entrada d´ animals, llevat dels casos especials, com són els gossos guia 

per a invidents. 
� Entrar amb banyador, xancletes, roba o calçat del carrer. 
� Fer exercicis amb el tors descobert. 
� Introduir objectes de vidre o qualsevol altre material esmicolable.  
� Als menors de 16 anys, utilitzar el gimnàs, encara que vagin acompanyats 

d’una persona adulta. 
Es recomana 
� No menjar des de dues hores abans de fer l´ activitat física. 
� Fer un escalfament general amb exercicis aeròbics i estiraments durant un 

període mínim de 10 minuts. 
� Comunicar immediatament a les persones responsables de la instal·lació 

qualsevol desperfecte observat o produït. 
� Fer un ús correcte de les màquines i peses; en cas de dubte, adreçar-se al 

personal tècnic. 
 

B3.4.- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL LOCAL DE TENNIS TAULA. 
 

B3.4.1.- Forma d'ús 
1.- Podran utilitzar els camps de joc de tennis de taula del Poliesportiu, en les condicions que es 
determinin, els abonats ( jugadors del Club de Tennis Taula de Ripollet, els de l´ Escola de 
Tennis Taula, i els usuaris ocasionals mitjançant el pagament de l´ entrada corresponent. 
2.- Dins dels horaris establerts hi haurà un responsable del local amb un carnet que l´ 
identificarà. 
3.- El responsable del local sol·licitarà el carnet d  ́ abonat del Poliesportiu o bé la placa 
identificativa a tothom qui vulgui jugar. 
4.- Els abonats del Poliesportiu tindran a la seva disposició les taules 6, 7, 8, i 9, o bé les quatre 
que determini el responsable del local en cas que hi hagi competicions oficials, els horaris de 18 
a 21 hores els dies laborables, els dissabtes de 9 a 12 i de 17 a 21 i els diumenges de 9 a 13 
hores. 
5.-Als horaris que el responsable no hi sigui, el Patronat podrà permetre l´ entrada als majors de 
14 anys i als menors acompanyats. Caldrà lliura el carnet a la consergeria.  



6.- En cas que, per força major, els camps destinats als abonats estiguin impracticables, el 
responsable del local decidirà en quines taules es pot jugar i la quantitat disponible. 
7.- Els vestuaris del local de tennis de taula estan reservats a les persones que participen en les 
activitats de l´ Escola de Tennis de Taula o que juguin competicions oficials o organitzades pel 
Patronat. 
8.- Cal que hi hagi silenci, imprescindible per al bon desenvolupament dels entrenaments i dels 
partits. 
9.-Està absolutament prohibit fumar i llençar papers. Pipes o qualsevol altre objecte al terra. Hi 
ha papereres a tot el local. 
10.-Si alguna persona  té un comportament incorrecte serà avisada pel responsable del local i 
sinó canvia la seva actitud podrà ser expulsada del local. Posteriorment, el responsable haurà de 
fer un informe detallat al PAME per si cal que hi hagi alguna sanció. 
B3.4.2.- Procediment de joc 
2.1.- Qui desitgi jugar al camp que li correspongui haurà de procedir de la següent manera: 

a- Retirar la funda que cobreix la taula de joc, aplegar-la convenientment 
i guardar-la sobre la taula auxiliar que hi ha a cada camp. 

b- Quan s´ acabi d´ utilitzar el camp: col·locar la funda sobre la taula de 
joc i apagar els llums que il·luminin. Si hi ha altres abonats esperant. 

c- Els abonats que vulguin jugar, només ho podran fer durant 20 minuts 
si n’hi ha altres usuaris esperant. 

B3.4.3.- Competicions oficials 
3.1- Quan hi hagi partits de campionats a la taula de competició s´ aplicaran estrictament les 
normes B2.4.1.4 i B2.4.1.9, i no es podrà jugar amb raquetes sense recobriment  d´ esponja o 
amb pilotes no reglamentaries, ja que el soroll que fan pot perjudicar la concentració dels 
jugadors. 

 
B3.5.- NORMES PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA DE SCOBERTA  

 
5.1.- Abans de banyar-se , caldrà utilitzar les dutxes. 
5.2.- No es podrà estar amb roba i calçat del carrer  a les zones de la piscina. 
5.3.- Fora de la zona de picnic, no és permès de menjar.  
5.4.- És necessari utilitzar les papereres i no es poden llençar restes de menjars, papers, etc, al 
terra. 
5.5.- No podran accedir a les instal·lacions les persones afectades d´ malalties que es puguin 
encomanar. 
5.6.- No es permet fumar a les platges de la piscina ni a la zona de gespa. 
5.7.- La piscina olímpica només la podran utilitzar les persones que sàpiguen nedar. 
5.8.- Els jocs, al recinte o dins de l´ aigua, només es permeten quan no molestin a la resta dels 
usuaris de la instal·lació. Es prohibeix l´ ús de flotadors. 
5.9.- Els banyistes que sàpiguen nedar només podran utilitzar la piscina infantil quan acompanyin 
un petit que necessiti ésser vigilat per una persona adulta. 
5.10.- Els nens que utilitzin la piscina petita, estaran, vigilats en tot moment, per un adult. 
5.11.- Per motius de seguretat, tots els nens que no sàpiguen nedar, portant o no bombolla, que 
no estiguin acompanyats d’un adult, seran trets ràpidament de la piscina.  
 5.12.- No es permetrà l´ entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no 
van acompanyats d’una persona adulta  
 5.13.- L´ usuari o abonat que vulgui sortir de la piscina i utilitzar altra instal·lació haurà 
d´ identificar-se al conserge i anar correctament vestit (no podrà sortir només amb el banyador). 
Aquesta acció es podrà fer un cop al dia. 

  
 

B.3.6.- NORMES PER ALS CURSILLISTES. 
 
B3.6.1.- Inscripcions  

1.- Totes les persones interessades  es podran inscriure a les dates assenyalades per a 
qualsevol grup convocat de cursets de natació. 
2.- En cas que es sobrepassin les places sol·licitades en algun grup,  el dia indicat es realitzarà 
un sorteig a les oficines del pame, només dels grups plens, entre totes les persones inscrites. 
3.- Si s’apunten germans, només caldrà que un d’ells sigui admès perquè entrin la resta de 
germans, sempre que sigui a la mateixa hora. 
4.- La llista d’admesos es publicarà al tauler d’anuncis del pame, un dia després del sorteig. 
5.- Tant si es fa sorteig com si no es fa, entre les dates indicades, totes les persones admeses 
hauran de fer efectiu el pagament de l’activitat.  
6.- Si les persones que tenen la plaça adjudicada no fan efectiu el pagament dintre de les dates 
establertes, perdran la plaça i aquesta passarà al primer de la llista de no admesos. 
7.- El sorteig atribuirà diferent % de probabilitats, segons dos criteris: 1º/ viure a Ripollet: 2 
probabilitats; viure fora de Ripollet: 1 probabilitat. 2º/ ser abonat del pame: 2 probabilitats. (cada 
probabilitat es materialitzarà en una papereta que s’introduirà dins de la caixa del sorteig). 

 



 
a-  abonats i empadronats a Ripollet, 4 paperetes. 
b- empadronats a Ripollet no abonats, 2 paperetes. 
c- abonats forans, 3 paperetes. 
d- forans no abonats, 1 papereta. 

 
L’horari d’inscripció i pagament serà de dilluns a divendres, de 12 a 13 i de 18 a 20 hores, a les 
oficines del pame o be en persona a la consergeria de la piscina coberta de 8h a 20h. 
Les inscripcions també es poden fer per fax al 93 580 87 45 o des de la pàgina web www.pame-
ripollet.org. 
1.- Les inscripcions per al primer trimestre, és a dir, mesos d´ octubre, novembre i desembre es 
faran aproximadament quinze dies abans de començar, i la inscripció serà oberta per a tots els 
usuaris. 
2.- Les inscripcions per a la renovació de la plaça de cursets es faran una setmana abans d´ obrir 
la inscripció per als usuaris que ja estan fent cursets, els dies indicats de 18 a 20 hores. Per als 
que no estiguin fent cap curset i vulguin apuntar-s´hi, s´ obrirà la inscripció aproximadament 
quinze dies abans de començar. 
B.3.6.2.- Duració  
La duració dels cursets serà de tres mesos, amb una freqüència setmanal de dos dies 
exceptuant els mesos de juliol i setembre, que seran d´ un mes amb freqüència diària ( de dilluns 
a divendres ) . 
B3.6.3.- Formalització  
Per obtenir les inscripcions s´ hauran de seguir les noves normes d’inscripció. 
   
B.3.7.- NORMES D´EXTERIORS. 
 
7.1.- No es pot anar amb bicicleta per les voreres i pistes poliesportives. 
7.2.- No es pot anar per les instal·lacions jugant, passejant o practicant algun esport sense 
camisa o samarreta. 
7.3.- Només es podrà jugar o practicar algun esport a les pistes que es destinin, a aquesta 
activitat, i no es pot jugar o practicar a les voreres, accessos i jardins. 
7.4.- En cas de pluja, l’ ús lliure de les pistes, restarà restringit per evitar possibles accidents. 
 
B.3.8.- NORMATIVA DE LA PISTA D´ATLETISME 
 
B.3.8.1.- Formes d´ utilització:  
1.- Club d´ atletisme  
2.- Esport escolar 
3.- Usuaris 
B.3.8.2.- Utilització 
La pista podrà ser utilitzada pels usuaris a l´ hora que s´ estableixi, sempre que no molestin l´ 
entrenament del Club d´ Atletisme o de l´ Esport escolar. 
 
 
B3.9.- NORMATIVA DE LES PISTES POLIESPORTIVES 
 
B.3.9.1.- Formes d´ utilització 
1.- Entitat mitjançant un conveni 
2.- Esport escolar mitjançant un conveni 
3.- Usuaris 
B.3.9.2.- Utilització 
Per part dels usuaris i altres entitats de manera puntual amb una antelació màxima d´ una 
setmana. No es podrà reserva dues vegades a la mateixa setmana llevat del cas que la pista, en 
un horari puntual, estigui buida i s´ utilitzi el sistema de torns. 
B.2.9.3.- Forma de pagament i responsabilitat 
En les utilitzacions, tant d´ entitats com d´ usuaris i abonats, abans de començar a jugar, caldrà 
acreditar la condició de reserva, si són abonats, i haver pagat el preu que correspongui tant de 
joc, com de llum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
B3.10.- NORMES GENERALS IMPORTAANTS 

.- si un usuari de la instal·lació, ha estat reiteradament avisat de que el seu 
comportament, transgredeix les normatives aprovades, (internes i generals), podrà ser 
expulsat de la instal·lació. 
 
.- si aquesta falta és per un fet greu (baralla, insults o amenaces al personal de la 
instal·lació, …),  la gerència previ informe, podrà impedir l’entrada a la instal·lació per 
un període d’un dia a dos mesos. 
 
.- si la falta fos molt greu (furt, amenaces amb arma blanca o altre tipus, consum de 
drogues, atacs racistes, …), serà el Consell d’Administració del PAME qui decretarà 
més de dos mesos fins perpetuïtat. 

 
  
  

 

 

 


