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REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL GIMNÀS MUNICIPAL DE 
CASERES 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Instal·lació esportiva municipal 
 
És instal·lació esportiva municipal subjecta al present Reglament, el Gimnàs Municipal, 
equipat per desenvolupar la pràctica esportiva i la gestió i titularitat la té l'Ajuntament de 
Caseres. 
 
Article 2.- Usuaris/es. S'entén per usuari/a a l'efecte de la present normativa, tota 
persona d’acord amb el següent criteri: 
 
Els menors de 16 anys no poden entrar sols si no van acompanyats d’una persona major 
de 18 anys, que haurà de romandre a les instal·lacions i que serà responsable que 
respecti i compleixi les normes. 
 
Joves de 16 a 18 anys amb autorització dels seus pares que es faci responsable de les 
conseqüències  dels seus actes. 
 
Majors de 18 anys, amb la presentació del seu abonament,   
 
L'accés a la instal·lació del gimnàs municipal suposa l'acceptació pels usuaris 
 de les normes contingudes en aquest reglament 
 
L'HORARI D'AQUESTA INSTAL.LACIÓ SERÀ EL SEGÜENT: 
 
Dilluns a divendres    08:30 a 17:00 i de 18:00 a 21:30 
 
Dissabtes, diumenges i festius  08:30 a 21:30 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de poder canviar aquest horari en funció en funció de 
les necessitats del serveis. 
 
Article 3 .-Accés i control 
 
a) Al gimnàs municipal podran accedir els usuaris/es, que compleixin aquesta condició 
segons que estableix l'article anterior, que de forma anticipada aboni la taxa 
corresponent per a l'ús i gaudiment de la instal·lació, d'acord amb les tarifes 
establertes en l'ordenança fiscal reguladora per la utilització del gimnàs municipal, 
aprovat per l’òrgan municipal competent 
 
b) Es podrà, podrà exigir a l'usuari l'exhibició dels documents o rebuts que acreditin 
l’ingrés de la taxa. 
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 Article 4.- Normes de gestió 
 
- La sol·licitud de l'ús de la instal·lació es presentarà prèviament a l'Ajuntament, 
mitjançant full d'inscripció emplenada i signada. En el cas de menors d'edat, la signarà  
el pare/mare o tutor/tutora. 
 
- El pagament de les tarifes es realitzarà pels propis interessats en el compte de bancari 
de l’ajuntament. 
 
- El pagament de la quota establerta es realitzarà abans de l’inici de l’activitat 
 
Article 5.- Drets i obligacions dels usuaris/es 
 
Drets: 
 
-Gaudir, d'acord a les normes d'ús establertes en la instal·lació. 
 
-Disposar de la instal·lació i del mobiliari en perfectes condicions. 
 
-Poder consultar a les Oficines Municipals el present reglament. 
 
Obligacions: 
 
-Vetllar pel bon estat de conservació de la instal·lació i serveis, impedint o 
denunciat tot acte que vagi en deteriorament de les mateixes i advertint al 
ajuntament quan s'observin anomalies en la instal·lació o en el material de la mateixa. 
 
És obligatori utilitzar roba i calçat específic, no poden accedir amb  calçat de carrer. 
tampoc està permès amb animals de companya.  
 
Només està permesa la pràctica esportiva adequada a la instal·lació, amb les maquines 
existents. 
 
És obligatori deixar en el seu lloc d'origen qualsevol material utilitzat després del seu  
ús. 
 
En tot moment es tindrà cura i farà servir de forma adequada l'equipament i material 
esportiu. 
 
Tots els desperfectes ocasionats per un mal ús de les instal·lacions aniran a càrrec de 
l’usuari i en cas de tractar-se de menors els seus pares o tutors.  
 
Serà obligatori porta una tovallola per col·locar-lo en les màquines i una estoreta per a 
els exercicis que es realitzin al terra. 
 
Queda prohibit fumar, distribuir o consumir aliments i begudes, així com utilitzar envasos 
de vidre. 
 
Per al bon manteniment de la instal·lació es prega utilitzar les papereres. 
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Guardar respecte  a la resta d’usuaris  
 
No es permet realitzar exercicis amb el tors nu. 
 
L’ajuntament no es farà responsable de les possibles sostraccions d'objectes personals. 
 
Es prohibeix accedir a les instal·lacions amb animals de companyia. 
 
Cal fer un ús correcte de les màquines i peses ,. 
 
Abonar les taxes vigents 
 
Article 6.- Pèrdua de la condició d'usuari.  
 
L'incompliment de les obligacions que es deriven de la condició d'usuari, podrà dur amb 
la pèrdua d’aquesta condició. 
 
Aquests incompliments podran ser qualificats com a lleus i greus segons els apartats 
següents: 
 
6.1.-Incompliments lleus 
 
a) L'incompliment d'algunes de les obligacions dels usuaris, quan la seva 
conseqüència no doni lloc a la qualificació de greu. 
 
b) El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal, etc. 
 
c) Causar danys lleus de forma involuntària a la instal·lació o equipament de la 
mateixa. 
 
6.2.-Incompliments greus 
 
a) L'incompliment reiterat d'algunes de les obligacions dels usuaris. 
 
b) El maltractament de la paraula o obra a altres usuaris o empleats de la instal·lació. 
 
c) Causar danys greus de forma voluntària a la instal·lació o equipament de la 
mateixa. 
 
d) Originar per imprudència o negligència accidents greus a si mateix o altres 
persones. 
 
e) El falsejar intencionadament les dades relatives a la identitat, edat, estat de 
salut, i la suplantació d’identitat. 
 
f) La reincidència en incompliments lleus 
 
g) Robar, robar o deteriorar material de la instal·lació o de les pertinences d’altres 
usuaris. 
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h) Introduir en la instal·lació animal o producte que deteriori la mateixa. 
 
6.3.- Conseqüències dels incompliments: 
 
6.3.1.- Els incompliments lleus es corregiran amb advertència per escrit o la pèrdua de 
la condició d’usuari per un període de 5 a 30 dies 
 
6.3.2.- Els incompliments greus es corregiran amb la pèrdua de la condició d’usuari per  
un període comprès entre 30 dies i 1 any, si la gravetat del mateix ho fes necessari. 
 
6.4.- Procediment: 
 
6.4.1.- L'Ajuntament serà l'encarregat de tramitar el procediment sancionador. 
 
6.4.2.- Les propostes es comunicaran per escrit als interessats donant-los audiència 
perquè puguin efectuar al·legacions i presentar els documents i informacions que 
estimin pertinents. 
 
6.4.3.- Conclòs el termini d'audiència i a la vista d'al·legacions presentades per l'usuari, 
l'òrgan competent de l'Ajuntament, ha de resoldre el que sigui procedent. Una vegada 
que resolgui, es notificarà a l'afectat, dins el termini que li confereix la legislació 
administrativa. 
 
6.4.4.- Contra els acords adoptats, es poden interposar els recursos que es considerin 
oportuns, de conformitat amb la llei de Règim jurídic de les Administracions Públiques i 
procediment administratiu comú. 
 
Disposició Final 
 
El present Reglament, aprovat pel Ple, entrarà en vigor als quinze dies de la seva 
publicació al BOP d’acord amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i romandrà en vigor fins la seva modificació o 
derogació expressa.  
 
 
 
 
Joan Manel Palau González 
Alcalde 
 
Caseres, a 2 de desembre de 2020 
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