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CAPÍTOL 1. Disposicions generals 

Article 1. Objecte de la normativa 

L'objecte d'aquesta normativa és la regulació de l’ús i el funcionament adequat de la piscina municipal i la piscina 

de l’Alzinar, totes dues de Masquefa, ja siguin gestionades directa o indirectament, i serà d’aplicació a qualsevol 

persona que en faci ús. Els espais de les piscines cedits mitjançant conveni, concessió, etc... entre Masquefa 

Impulsa S.L. i qualsevol persona física o jurídica, es regiran per aquesta normativa. 

Article 2. Definició d'usuari 

S’entén per usuari qualsevol persona física o jurídica que faci ús de les instal·lacions esportives, en qualsevol 

modalitat i/o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’autorització 

d’ús. 

Tanmateix, restaran obligades al compliment de la normativa referit a l’ús i al funcionament de les instal·lacions 

esportives, aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc. 

Article 3. Definició de la instal·lació 

La normativa se centra en la piscina municipal d’estiu i la piscina de l’Alzinar, així com qualsevol espai 

complementari vinculat a aquestes on Masquefa Impulsa S.L. autoritza la pràctica o l’ensenyament de qualsevol 

activitat esportiva. Tindran la mateixa consideració tots els béns mobles de titularitat municipal adscrits a 

aquestes dependències. 

La piscina municipal d’estiu definida en el paràgraf anterior és un bé de domini públic afectes al servei públic.  

En data 10/05/2016 s’ha signat un contracte d’arrendament i col.laboració entre Masquefa Impulsa i l’Alzinar, en 

virtut del qual Masquefa impulsa gestionarà la piscina de l’Alzinar durant aquest any 2016. 

CAPÍTOL 2. Utilització de les instal·lacions esportives 

Article 4. Règim d'utilització 

Les piscines, sigui quina sigui la seva forma de gestió, és un lloc d’accés lliure per als ciutadans sense altres 

limitacions que el pagament dels preus per l’accés corresponents per a utilitzar-les, la pròpia naturalesa de la 

instal·lació i les seves normes internes d'ús. Per tant, en poden fer ús amb aquesta finalitat les entitats 

esportives, els centres docents i altres col·lectius, així com les persones a títol individual sempre que acreditin 

disposar de l’autorització corresponent. 

L’ús de les instal·lacions  comportarà el pagament dels preus per l’accés i activitats corresponents a les modalitats 

d’ús. 

L’accés a les piscines s’haurà de dur a terme durant el seu horari d’obertura. 
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Els menors de 12 anys només podran accedir a les piscines acompanyats, d’acord amb les condicions recollides 

en la present normativa interna. 

Les piscines es podran destinar a les pràctiques i/o activitats següents: 

Esportives: seran totes les activitats de lleure, de salut o formació físicoesportiva (cursets).  

La determinació de les activitats a practicar es farà en funció de les característiques tècniques de les piscines i 

mai aniran en perjudici d’aquestes instal·lacions i/o de la seguretat dels usuaris, del públic o del personal que hi 

treballa. 

Recreatives i socials: seran totes les activitats socials, culturals, educatives o d’esbarjo que no siguin pròpiament 

esportives i es podran autoritzar sempre que no siguin susceptibles de causar perjudici en les instal·lacions i/o en 

la seguretat de les persones que les utilitzin, del públic o del personal que hi treballa. 

Atípiques: seran aquelles que siguin complementàries a les esportives o recreatives, com són la publicitat, serveis 

de bar, cafeteria i altres similars. Aquestes activitats són drets propis de Masquefa Impulsa S.L., que els podrà 

desenvolupar de forma directa o mitjançant l'adjudicació a una persona física o jurídica, amb la modalitat que es 

cregui més adequada i li permeti la legislació vigent. 

Masquefa Impulsa S.L. regularà l'ús de les piscines, sense perjudici de les seves facultats de gestió de tutela de la 

mateixa, amb les prioritats següents: 

a) Les activitats esportives per sobre d'altres tipus d'activitats que no siguin pròpiament 

físicoesportives. 

b) Les activitats de caràcter col·lectiu per sobre de les que siguin individuals o amb grups molt reduïts. 

c) Les activitats periòdiques i programades per sobre de les puntuals i esporàdiques. 

d) Les entitats i/o associacions sense ànim de lucre de Masquefa per sobre de les d'altres municipis. 

e) Els abonats per sobre dels usuaris ocasionals. 

Masquefa Impulsa S.L. establirà els horaris d'ús de les piscines i dilucidarà qualsevol demanda o problema que al 

respecte es pugui produir. 

Totes les sol·licituds d’ús de les dues piscines d’estiu seguiran el següent procediment: 

a) Per a les activitats de caràcter periòdic i programat, Masquefa Impulsa S.L. marcarà les dates de 

presentació de sol·licituds, prèvies a l'inici de la temporada d’estiu, per a l'adjudicació d'horaris 

fixos d’ús. 

b) Masquefa Impulsa S.L. podrà establir convenis, concessions, etc... específics d'utilització de les 

dues piscines amb les entitats esportives locals sense ànim de lucre. Aquestes entitats seran 

convocades per Masquefa Impulsa S.L., per avaluar l'ús de les instal·lacions esportives, i la 

continuació o regulació dels horaris disponibles per a la propera temporada.  

La gestió indirecta de les piscines es podrà desenvolupar per una empresa externa, però sense 

deixar de ser servei públic. En aquest cas, l’empresa serà responsable dels possibles danys que es 

puguin originar als usuaris, espectadors o terceres persones, en el desenvolupament de l'activitat 
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esportiva organitzada, per la qual cosa s'haurà d'acreditar que té concertat un contracte 

d'assegurances que cobreixi la responsabilitat civil. 

Masquefa Impulsa S.L. podrà deixar sense efecte l'autorització abans que venci el termini establert, 

sigui per causa d'interès públic, sigui per incompliment d'obligacions que estableixen els convenis, 

concessions, etc... corresponents, sense dret a cap mena d'indemnització. 

c) Les sol·licituds de caràcter puntual, seran trameses a Masquefa Impulsa S.L. per escrit i amb un 

mínim de 15 dies hàbils d'antelació al desenvolupament de l'activitat. 

Masquefa Impulsa S.L. donarà resposta a totes les sol·licituds, en base a les possibilitats 

observades i als criteris anteriorment anomenats, en un temps màxim de 8 dies hàbils. 

Els casos que es considerin d'emergència o imprevistos, s'admetran a tràmit les sol·licituds fetes en 

un període de temps més reduït, i Masquefa Impulsa S.L. donarà resposta el més immediatament 

que li sigui possible. 

d) Totes les autoritzacions d'ús tenen caràcter provisional i, en tot cas, no podran sobrepassar la 

temporada d’estiu. 

Si una persona física o jurídica vol fer ús de les dues piscines i cobrar una entrada per accedir a les 

activitats que s’hi organitzin, haurà de demanar autorització a Masquefa Impulsa S.L., juntament 

amb la sol·licitud d'ús de la piscina. Si l'autorització es concedida, els ingressos generats per la 

venda d'entrades correspondran íntegrament a l'entitat organitzadora o promotora, sempre que 

prèviament, hagi satisfet a Masquefa Impulsa S.L. l'import establert. 

Article 5. Tipologia d'usuaris 

1. Individuals 

Són les persones físiques autoritzades per a la pràctica de l’esport en una instal·lació esportiva municipal. 

Poden ser: 

• Abonats: persones que fan ús de la instal·lació de manera perllongada, mitjançant qualsevol 

de les modalitats d'abonament. 

• Usuaris puntuals: persones que fan ús de la instal·lació de manera puntual, mitjançant 

qualsevol de les modalitats puntuals (entrada puntual, lloguer, etc...). 

• Cursetistes: persones que fan ús de la instal·lació de manera perllongada, mitjançant 

qualsevol de les modalitats de curset. 

Les modalitats d'ús establertes des de Masquefa Impulsa S.L. es concreten en: 

a) Infantil 

Són les persones físiques menors de 15 anys i que es classifiquen en: 

- Infants (de 0 a 4 anys). Seran considerats infantils (de 5 a 14 anys) a partir d'haver 

complert els 5 anys. 
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- Infantils (de 5 a 14 anys). Seran considerats joves a partir d'haver complert els 15 anys. 

b) Joves 

Són les persones físiques de 15 a 24 anys. Seran considerats adults a partir d’haver complert els 25 

anys. 

c) Adult 

Són les persones físiques de 25 anys a 64 anys. Seran considerades gent gran a partir d’haver 

complert els 65 anys. 

d) Gent gran 

Són les persones físiques de 65 anys en endavant. 

e) Familiar  

S'entén per familiar el matrimoni o la parella de fet i els seus ascendents o descendents legals 

empadronats al mateix domicili, sempre que s'acrediti amb la documentació pertinent. La 

classificació de cada component de la unitat familiar es farà segons el seu grup d'edat o condicions 

específiques (infant, infantil, jove, adult, gent gran...) 

 

2. Col·lectius 

a) Clubs i entitats esportives 

Són aquelles entitats jurídiques que figuren legalment inscrites en el Registre d’Entitats Esportives 

de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Masquefa. 

El règim d’utilització de les piscines serà el que tinguin acordat amb Masquefa Impulsa S.L., si bé, 

per tal de possibilitar la confecció del pla d’usos, és a dir el calendari general d’utilització de les 

piscines hauran de formular, com a màxim 2 mesos abans de l’inici de cada temporada d’estiu, la 

proposta d’utilització de les instal·lacions conforme al calendari de les seves activitats. 

Masquefa Impulsa S.L., segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat de la instal·lació, 

acordarà amb aquestes entitats un pla d'ús. Aquest calendari es revisarà anualment d’acord amb 

les alteracions eventuals de les activitats imprevistes. 

b) Centres docents i casals d’estiu 

El règim d’utilització de les piscines serà aquell que autoritzi Masquefa Impulsa S.L. d’acord amb les 

sol·licituds formulades pels diferents centres docents i casals d’estiu abans del 30 de maig de cada 

any. 

c) Altres 

Associacions i/o entitats, la finalitat bàsica de les quals no sigui la pràctica esportiva ni el foment de 

l’esport, però que portin a terme activitats esportives per als seus associats, així com els grups 

informals d’usuaris que ho sol·licitin. El règim d’autorització de l’ús de les instal·lacions serà el 
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previst per als usuaris individuals, si bé estan obligats a facilitar a Masquefa Impulsa S.L. la relació 

de les persones que en faran ús com a integrants d’aquest grup. 

3. Espectadors 

Són aquelles persones que accedeixen a les piscines amb la finalitat de presenciar un esdeveniment 

esportiu o d’altre caire que hi tingui lloc. Per accedir-hi hauran d’acreditar que disposen del títol d’accés 

corresponent, en el cas que existeixi. 

4. Altres  

La resta de persones que hagin de romandre a les piscines per a la realització de qualsevol de les 

activitats previstes o acompanyant a cursetistes tindran la condició d'usuaris als efectes de compliment de 

les disposicions de bon ús de les instal·lacions i de la resta que els pugui ser d’aplicació, d'acord amb el 

que regula aquesta normativa. 

CAPÍTOL 3. Drets i obligacions dels usuaris de la piscina 

municipal i la piscina de l’Alzinar 

Article 6. Drets dels usuaris 

Els drets dels usuaris de les piscines són: 

1. Accedir a les piscines, en el seu horari de funcionament, per a la finalitat per la qual acreditin estar 

autoritzats. 

2. Ser informat sobre les condicions d'ús de les piscines. 

3. Realitzar les activitats esportives per a les quals tinguin autorització. 

4. Utilitzar els serveis d'accés general de les piscines 

5. Presentar les reclamacions o els suggeriments que cregui que són escaients amb relació amb el 

funcionament o la gestió de les dues piscines, mitjançant un escrit adreçat a Masquefa Impulsa S.L. 

6. Sol·licitar informació sobre el funcionament o la gestió de les instal·lacions, així com sobre programes i 

activitats esportives 

7. Conèixer les característiques de les piscines. Amb aquesta finalitat, Masquefa Impulsa S.L. mantindrà 

actualitzada i en lloc visible en cada instal·lació la informació relativa a les seves característiques 

principals. 

8. Conèixer els aforaments de cada espai esportiu. 

9. Exercir els drets d'accés i rectificació, d'acord amb el que determini la normativa vigent en relació a la 

protecció de dades de caràcter personal. 

10. Exigir l'aplicació de les normes adreçant-se als responsables dels espais esportius. Si ho considera 

necessari pot demanar els fulls de reclamacions per rectificar-hi allò que cregui oportú. 
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11. Rebre resposta de les queixes o reclamacions en un termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de 

la seva presentació al registre de Masquefa Impulsa S.L., llevat que donin lloc a un procediment 

administratiu que tingui en norma de rang de llei altres terminis màxims de resolució. 

Article 7. Obligacions dels usuaris 

Les obligacions de compliment general, dels usuaris de les piscines, són: 

1. Abonar puntualment els preus d’accés i activitats establertes per a cada servei o per a cada modalitat d’ús 

determinada. 

2. Fer un bon ús de les dues piscines i procurar, en tot moment, respectar i cuidar les instal·lacions, el 

mobiliari, el material esportiu, els jardins i arbrat i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat. 

3. Mostrar al personal al servei de la instal·lació l’autorització per fer ús de la piscina, en el moment 

d’accedir-hi i en qualsevol moment en que els la demanin. 

4. Col·laborar en el manteniment de la neteja de cada instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer ús de les 

papereres i dels recipients higiènics que hi ha. 

5. Abandonar les instal·lacions una vegada despassat l'horari establert d’obertura. 

6. Utilitzar els accessos específics per accedir a les zones que li són destinades. El públic, espectadors, 

visitants o acompanyats només podran accedir als espais que els hi són destinats, utilitzant els accessos 

específics. 

7. Seguir les instruccions i indicacions que faci el personal de servei. 

8. Comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de funcionament, els desperfectes o les 

deficiències en el funcionament de la instal·lacions 

9. Tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal que hi treballa. 

10. Efectuar la pràctica esportiva amb el material, la vestimenta i el calçat adient per a una piscina d’estiu. 

11. Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertits de l’incompliment de la normativa i es neguin a 

rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el personal de la instal·lació té la capacitat d’expulsar 

qualsevol persona o entitat que no compleixi les normes d'ús vigents, generals o específiques, que figuren 

recollides com a no permeses o com a obligatòries per a cada espai, d’acord amb la present normativa i 

amb la resta de normativa legal que sigui d’aplicació. En cas que la persona expulsada sigui menor, caldrà 

avisar a un adult que se'n faci responsable abans de ser expulsat, en cap cas se'l podrà fer fora de les 

instal·lacions sense una persona responsable que vetlli per la seva seguretat. 

12. Sol·licitar adquirir la condició d’usuari de les piscines comporta la incorporació de les dades necessàries als 

fitxers informàtics creats per a la gestió del servei, amb les garanties previstes a la normativa vigent de 

protecció de dades de caràcter personal. 

13. Abonar els danys que puguin ocasionar-se en els béns, a causa d'una utilització inadequada, per mal ús o 

negligència.  
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Les obligacions específiques per als usuaris col·lectius, a més de les determinades anteriorment per a tots els 

usuaris, són: 

1. Conservar el bon estat de les instal·lacions utilitzades i fer-se càrrec dels danys que puguin produir-s'hi per 

negligència i frau. 

2. Deixar lliures i a disposició de Masquefa Impulsa S.L. els béns i instal·lacions objecte d'utilització, en el 

mateix estat de conservació i funcionament en què els va rebre. 

3. Designar, davant Masquefa Impulsa S.L., la persona que representa l’entitat, que farà d'intermediari en la 

comunicació entre els dos ens, als efectes d’elaborar el pla d’usos de cada temporada d’estiu. 

4. Designar una persona, que col·laborarà en el control de les activitats esportives. 

5. Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixin les 

activitats que s’han de realitzar i les persones participants, tant practicants com públic assistent, si s’escau. 

6. Respondre pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a tercers, àdhuc a causa de deficient 

funcionament de les instal·lacions, sense que sigui cap obstacle per a les accions que l'entitat o associació 

pugui exercir en contra del causant.  

7. Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les activitats que es produeixi 

durant la seva permanència a les instal·lacions. 

8. Utilitzar la instal·lacions per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització i segons el calendari previst al 

pla d’usos. 

9. Respectar el nombre d’usuaris d’acord amb la comunicació efectuada en el moment de l’autorització. 

10. Sol·licitar l'autorització expressa de Masquefa Impulsa S.L. per modificar les condicions d’ús dels dos 

apartats anteriors. 

11. Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris de 

les piscines. 

CAPÍTOL 4. Qüestions administratives 

Article 8. Atenció al públic i informació 

Per fer qualsevol tràmit administratiu i/o demanar qualsevol informació cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC), dintre del seu horari d'atenció al públic. 

Per reforçar la informació a l'usuari, tota aquella informació d'interès general serà exposada als plafons 

informatius de la instal·lació. 

A la recepció de les piscines no es proporcionarà canvi per als armariets o per a les màquines expenedores. 
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Article 9. Inscripcions 

La inscripció a les diferents modalitats de serveis i activitats de les piscines està oberta a tothom que: 

- Compleixi els requisits d'entrada per a la activitat en què sol·licita la seva inscripció. 

- Faci la inscripció dintre dels terminis establerts. 

- No hagi estat expulsat amb anterioritat de qualsevol instal·lació esportiva municipal. 

- No tingui cap pagament pendent a qualsevol instal·lació esportiva municipal. 

- No pateixi cap malaltia que li impedeixi fer pràctica esportiva amb normalitat. 

La documentació necessària per tal de poder formalitzar la inscripció com a abonat o cursetista de les piscines és: 

- Full d'inscripció complimentat 

- Autorització paterna pels menors d’edat 

- Fotocòpia DNI 

- 1 Foto-carnet 

- Pagament en efectiu  

- Empadronament municipal (si l’adreça del DNI no està actualitzada) 

Tothom qui faci la inscripció és responsable d'estar sotmès al seguiment mèdic adient per fer pràctica esportiva 

amb normalitat. Per raons de seguretat, en determinats casos, des de Masquefa Impulsa S.L. es podrà demanar a 

l'usuari un certificat mèdic per assegurar-se que pot fer pràctica esportiva amb normalitat. 

Per adquirir la condició d’abonat, la persona interessada haurà de presentar sol·licitud d'inscripció per escrit, 

d’acord amb el model previst. Aquesta s'autoritzarà segons la disponibilitat de places. Quan la sol·licitud no pugui 

ser atesa per manca de disponibilitat de places per a l'abonament sol·licitat, s’integrarà en una llista d’espera per 

ordre de presentació, als efectes d’accedir a la condició d'abonat en el moment que es produeixi vacant o 

ampliació de places. El fet d’estar en llista d’espera es comunicarà a la persona interessada.  

Per adquirir la condició de cursetista s’haurà de formalitzar per escrit la sol·licitud d'inscripció corresponent per al 

curs o activitat concret al qual es vol accedir i la persona serà admesa en funció de les places previstes i per 

ordre de presentació de la sol·licitud. Quan la sol·licitud no pugui ser atesa per manca de disponibilitat de places 

pel curs o activitat sol·licitat, s'integrarà en una llista d'espera per ordre de presentació, als efectes d'accedir al 

curs o activitat en el moment en que es produeixi vacant o ampliació de places. La duració de les llistes d'espera 

finalitzarà al tancament de la temporada del curs o activitat. Masquefa Impulsa S.L. es reserva el dret de 

modificar i/o anul·lar els cursos, segons el nombre d’inscripcions (menys de 5 alumnes). 

L'usuari o cursetista és responsable de la veracitat de les dades anotades al seu full d'inscripció. Masquefa 

Impulsa S.L. pot demanar la documentació necessària per certificar la veracitat de les dades. Masquefa Impulsa 

S.L. garanteix la confidencialitat d'aquestes dades d'acord amb la normativa vigent. 
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L’usuari puntual, per adquirir aquesta condició, únicament ha d’abonar l'import d’entrada previst per a cada 

instal·lació, i serà admès a la utilització dels serveis sempre que no existeixin problemes amb l’aforament i que 

compleixi la resta de determinacions relatives a l’accés i l'ús de les instal·lacions previstes en aquesta normativa. 

Article 10. Renovacions 

No es contempla un procés de renovacions, cada temporada d’estiu s’iniciarà un nou procés d’inscripció d’abonats 

i cursetistes, sense preferència dels inscrits a la temporada anterior. 

Article 11. Baixes 

En cas que l'usuari es vulgui donar de baixa voluntàriament, haurà d'entregar obligatòriament el full de baixa 

voluntària que es facilitarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), el qual haurà de complimentar, signar i lliurar a 

la mateixa oficina. No s'admetrà cap baixa si prèviament no s'ha procedit al tràmit anterior. 

El fet de donar-se de baixa implica: 

- Una vegada iniciada la temporada, no hi ha possibilitat de devolució de l’import de l’abonament, 

excepte per: 

� Patir alguna malaltia que li impedeixi fer pràctica esportiva amb normalitat.  

� Defunció.  

� Altres motius justificats. 

- Tots aquests motius hauran de ser acreditats amb comprovants. 

Masquefa Impulsa S.L. pot donar de baixa als usuaris per incompliment reiterat de la normativa d'ús, sense 

possibilitat de devolució de l’import de l’abonament. 

Article 12. Canvis de cursets 

En el cas de voler fer puntualment un canvi de curset, aquest s'haurà de sol·licitar per escrit amb el model 

corresponent a l’OAC, qui en donarà la seva conformitat, sempre que sigui viable. 

Només es pot realitzar el canvi de grup si hi ha plaça i no s’ha avisat a cap persona que estigui en la llista 

d’espera. Es comprovarà que el nivell i l’edat de l’usuari corresponguin al servei sol·licitat. 

Article 13. Pagaments 

La prestació del servei i/o activitats comporta l'obligació de pagament dels preus aprovats a la proposta de preus 

d’accés i activitats vigent.  

Les normes de gestió dels pagaments són: 

a) L'import d'entrada d'accés puntual es recaptarà mitjançant tiquets. S'abonarà en el moment de 

l'accés i donarà dret a l'ús de les dues piscines fins al tancament al final del dia de les dues 

instal·lacions. 
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b) L'abonament d’estiu s’abonarà a l’OAC i dóna dret a utilitzar les dues piscines indistintament, 

durant la temporada d'obertura de les mateixes i segons horari d'obertura i tancament d'aquestes. 

En un mateix dia es podrà entrar i sortir tantes vegades com l’abonat ho desitgi de les dues 

piscines, sempre que l’aforament ho permeti. 

Article 14. Devolucions 

La devolució de l'import d'algun abonament i/o servei, només es durà a terme quan la causa que determini la 

mateixa sigui imputable a Masquefa Impulsa S.L., en cap cas es considerarà causa de devolució el tancament per 

parada tècnica. Altres casos especials, prèvia justificació per part de l'interessat, hauran d'autoritzar-se per 

Masquefa Impulsa S.L 

En cas que l'usuari sol·liciti la devolució del pagament, ho haurà de fer mitjançant el full de comunicació vigent i 

fer-ne entrega a l’OAC. 

Article 15. Gestió d’accidents 

Qualsevol usuari accidentat lleu haurà de dirigir-se a l’ambulatori, per a rebre l’atenció sanitària pertinent.  

En el supòsit que l'accident es portés a terme fora de l'horari d'obertura de l’ambulatori i/o la gravetat ho 

requerís, es trucaria a una ambulància que desplaçaria a l'accidentat al centre hospitalari o ambulatori més 

proper. 

CAPÍTOL 5. Normativa general d’accés i utilització de la 

piscina municipal i la piscina de l’Alzinar 

Article 16. Condicions d'accés 

L’accés a les dues instal·lacions es farà mitjançant identificació i presentació de l’autorització oportuna, respectant 

els horaris establerts segons l’ús autoritzat i la instal·lació assignada. 

Per accedir a la instal·lació és imprescindible: 

1. Abonats: presentar el carnet corresponent. 

2. Cursetistes : presentar el carnet corresponent. 

3. Usuaris puntuals: estar en possessió del tiquet corresponent. 

4. Usuaris col·lectius: en el moment d’accedir a la piscina corresponent, acreditar que figuren inclosos en la 

llista d’usuaris col·lectius d’acord amb el que es preveu en el pla d’usos, i no podran accedir-hi sense 

comptar amb la presència d’un responsable. 

5. Espectadors: acreditar que disposen de títol per accedir-hi, llevat que es tracti de presenciar activitats de 

caràcter públic i gratuït. 
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6.  Altres: l’accés a la piscina d’estiu de la resta de persones restarà condicionat a l’acreditació de la raó per 

entrar-hi. En cas de dubte, la persona responsable de la instal·lació podrà decidir si autoritza o no l'accés. 

Article 17. Obligacions d'identificació 

1. Per accedir a la instal·lació, l’usuari s’haurà d’identificar per mitjà dels documents que s’han assenyalat a 

l’article anterior i utilitzar els sistemes de control d’accés que existeixin a la piscina d’estiu. 

2. El carnet d’usuari és personal i intransferible. És imprescindible presentar-lo i la seva pèrdua implicarà la 

necessitat de sol·licitar-ne un de nou. 

3. Durant l'estada a les instal·lacions, l’usuari està obligat a acreditar, en tot moment, a requeriment del 

personal de la instal·lació, la seva identitat i que disposa del títol que l’autoritza per romandre-hi i practicar 

l’activitat que està portant a terme. 

Article 18. Accés de menors 

No es permet l'accés de menors de 12 anys sols a la piscina municipal d’estiu. Per accedir-hi hauran de complir 

els següents requisits: 

1. L'accés a la piscina:  

a) Els menors de 12 anys hauran d'entrar sempre acompanyats d'un adult, que serà el seu 

responsable en tot moment. El nombre màxim de menors per a cada adult serà de 3. 

2. Els usuaris col·lectius menors (centres escolars, casals...), que duguin a terme activitats esportives hauran 

d’anar acompanyats d’una persona responsable major d’edat, que s’encarregarà de fer complir tot el que 

es refereix a la disciplina de l’usuari en aquesta normativa i es farà responsable de qualsevol incidència 

ocasionada pel grup. 

Article 19. Accés d'entitats i clubs 

1. Els esportistes de les entitats i clubs no podran utilitzar les psicines sense la presència d’un responsable 

d’aquest. 

2. Per a l'ús de les piscines als entrenaments, és condició que el nombre mínim d'esportistes o participants 

sigui de 3 per als esports individuals i de 5 per als esports col·lectius. 

Masquefa Impulsa S.L. podrà autoritzar la utilització  de les instal·lacions per consideracions peculiars amb un 

nombre inferior d'esportistes. 

Article 20. Altres condicions d'accés 

1. No es permet l'entrada d'animals a les instal·lacions, llevat dels següents tipus de gos (hauran d'anar 

identificats amb un carnet de gos d'assistència i un distintiu d'identificació que l'animal ha de portar en un 

lloc visible expedit pel departament competent en matèria de Serveis Socials): 

a) Gossos pigall: per guiar persones amb discapacitat visual. 
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b) Gossos de servei: ensinistrats per a prestar ajut a persones amb discapacitat física. 

c) Gossos de senyalització de sons: per guiar persones amb discapacitat auditiva. 

d) Gos d'avís: gos ensinistrat per donar una alerta mèdica a les persones amb epilèpsia, 

diabetis... 

e) Gos per a persones amb trastorns de l'espectre autista. 

2. No es permetrà l'accés als espais esportius quan el seu aforament sigui complet. 

3. La resta de persones que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin 

suficients la seva raó d’entrada en els diferents espais. 

4. No es permet accedir a les piscines amb cap mena de vehicle a motor, excepte aquells que siguin 

necessaris per al manteniment de les instal·lacions, urgències mèdiques, discapacitat física o que 

s’autoritzin expressament. 

5. Els usuaris no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, monopatins, patins, bicicletes i similars, ni 

amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva per a la qual estan autoritzats, 

llevat d'aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda en atenció al seu grau de 

discapacitat. 

Article 21. Utilització general d'espais 

1. No es podrà realitzar cap canvi en els serveis i/o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de 

l’autorització prèvia de Masquefa Impulsa S.L. 

2. Tant els usuaris com les entitats hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar les 

instal·lacions fora del temps autoritzat. 

3. No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats, o interferir-hi. Tampoc es permet 

ocupar espais lliures sense autorització prèvia de Masquefa Impulsa S.L. 

4. S’ha de respectar la normativa específica i l’aforament màxim previst per a cada instal·lació. 

5. No es podrà encendre foc a les piscines ni als seus espais annexos. 

6. La il·luminació, megafonia i altres elements electrònics, només podran ser utilitzats per personal autoritzat 

i fent-ne l'ús correcte.  

7. El personal municipal, responsable de les piscines, pot decidir el tancament d'algun espai o de tota la 

instal·lació quan, per raons climatològiques adverses, d'ordre interior o seguretat, consideri que es pugui 

veure afectada la integritat de les persones o produir-se danys a les instal·lacions. 

Article 22. Utilització general de material 

1. El material haurà de ser utilitzat de forma adient i per a la funció que ha estat dissenyat. 

2. És obligatori que l'usuari reculli el material després del seu ús. 

3. L'abonat o l'usuari puntual no podrà fer ús del material destinat a cursos o col·lectius específics. 
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4. Cada entitat és responsable del material esportiu que utilitzi. Així mateix, les entitats hauran de respectar 

l’ordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat en l’espai assignat. 

5. Els responsables hauran de dur el control del material utilitzat per a les activitats. També es 

responsabilitzarà que una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació, el material i els espais esportius 

utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar. 

6. Tot desperfecte ocasionat a la instal·lació o al material a causa del mal ús serà responsabilitat de la 

persona que l’hagi causat i, subsidiàriament, de l’entitat a què pertanyi, si aquesta persona està fent ús de 

la instal·lació com a integrant d’un grup. 

7. Les despeses de reparació o substitució aniran a càrrec del declarat responsable. 

Article 23. Pautes de comportament general 

1. Aquells usuaris que amb les seves actuacions pertorbin la convivència normal o no respectin la normativa, 

poden ser expulsats de les instal·lacions, sense que això doni dret al retorn de les taxes abonades. 

2. No es permet jugar a pilota en aquells espais que no hagin estat destinats a aquest fi. 

3. És obligatori que els menors de 12 anys estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins 

del seu camp de visió. 

4. No es permet cap tipus d'acte que pugui perjudicar les piscines i la neteja dels recintes. 

5. S’ha de vetllar perquè es respectin al màxim tots els elements de les instal·lacions i les normes 

específiques d’ús: fer ús de les papereres, deixar els vestidors en bones condicions. 

6. És obligatori vestir correctament a les zones d'atenció al públic i d'accés a les instal·lacions, no es permet 

anar amb el tors nu, amb banyador, etc... 

7. No es permet menjar als espais esportius, excepte si aquests consten d'una zona habilitada. 

8. No es permet menjar aliments amb closca (pipes, cacauets...), tant a l'interior dels espais esportius com a 

totes les zones complementàries (vestidors, zones pròximes a la gespa...). 

9. No es permet entrar objectes de vidre o de qualsevol altre material esmicolable a les instal·lacions. 

10. No es permet la utilització d’aparells musicals, de ràdio o similars, que propaguin el so a l’ambient.  

11. Els assecadors de mans no poden ser utilitzats per assecar el cabell. 

12. Els usuaris mantindran la neteja i l’ordre de totes les instal·lacions, de l’equipament i del material esportiu, 

així com un comportament respectuós envers el personal i la resta d'usuaris. 

13. Cal respectar les normes i consells del personal de cada instal·lació esportiva. 

14. En general, no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica 

de les persones usuàries. 

15. Per a la utilització de l’espai esportiu, els usuaris tenen l’obligació de canviar-se les sabates del carrer per 

calçat exclusiu i adequat a la piscina d’estiu. 
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16. És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet de fer-ho en cap altra 

dependència de les instal·lacions. 

17. En cas que algú es trobi malament, s’haurà d’avisar a qualsevol persona que es trobi prestant servei a la 

instal·lació. 

18. S’aconsella no portar objectes de valor a les instal·lacions. Masquefa Impulsa S.L. no es responsabilitza 

dels objectes perduts, oblidats o robats/sostrets per tercers. 

19. Tal com indica la normativa vigent, sobre la prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin 

generar dependències i són perjudicials per la salut, no es permet consumir begudes alcohòliques, ni 

fumar a les piscines, excepte a les zones habilitades. 

20. No es permet exercitar, sense l'autorització oportuna de Masquefa Impulsa S.L., qualsevol tipus de venda 

ambulant o activitat econòmica. 

21. No es permet llençar cap objecte a les piscines, ni llençar cap tipus de deixalles fora dels recipients 

destinats a aquest fi. 

22. A les piscines d’estiu no es permet que les dones vagin en topless. 

23. És obligatori l'ús de banyador per a fer ús de les piscines, en cap cas es permetrà banyar-se amb roba de 

carrer o de qualsevol altre tipus. 

Article 24. Pautes de comportament envers la salut 

1. És recomanable una revisió mèdica prèvia si es vol iniciar una activitat esportiva. En tot cas, serà 

responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui 

patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la 

pràctica esportiva. 

2. És recomanable fer un escalfament adient abans de començar l’activitat esportiva i en finalitzar-la, 

exercicis d’estirament i relaxació per tornar a la calma, abans de la dutxa. 

3. Cal hidratar-se bevent, sovint, petites quantitat d’aigua. 

4. És recomanable no menjar des de dues hores abans de fer exercici. 

5. Els usuaris que tinguin qualsevol malaltia de tipus físic o psíquic, i que no tinguin impediment per a la 

pràctica esportiva, hauran de presentar una breu fitxa mèdica on s’especifiqui el tipus de malaltia i les 

possibles reaccions que es poden desencadenar. 

6. No es permet l'accés als espais esportius o vestidors a cap persona que pateixi una malaltia 

infectocontagiosa i per a poder-ho fer hauran de presentar un certificat mèdic. 

7. És obligatori seguir les normes higienicosanitàries per evitar malalties infectocontagioses.  

8. En relació a l’ higiene personal es recomana: 

a) Eixugar-se bé tot el cos al sortir de la dutxa, especialment les zones més propenses a conservar la 

humitat. 
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b) No deixar la roba mullada a l’interior de la bossa més temps del necessari. 

c) Netejar i desinfectar freqüentment la roba que s’utilitza a la piscina. 

d) És important dutxar-se sempre al marxar de la piscina. 

Article 25. Ordenació i programació de les activitats 

1. Masquefa Impulsa S.L. farà públic el quadre horari d’activitats programades d’acord amb el pla d’usos, i 

serà obligatori respectar-lo. 

2. Masquefa Impulsa S.L. es reserva el dret de modificar i/o anul·lar els horaris d’utilització de les piscines 

quan les circumstàncies ho requereixin. Totes les activitats començaran i acabaran segons l’horari previst, 

i no es permetrà d’ampliar-lo si per qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard. 

3. S’hauran de respectar els horaris i els espais establerts a l’acord d’utilització, tant pel que fa a l'inici de 

l'entrenament i/o activitat o curset, com a la sortida de la instal·lació. Per a entrenaments i cursets, es 

permetrà l’entrada al vestidor 20 minuts abans de començar l’activitat, i la sortida, 30 minuts després 

d’acabar, excepte les activitats de nadons, en les quals es disposarà de 10 minuts més, tant a l’entrada 

com a la sortida. 

4. No es permetrà l'entrada dels usuaris de les activitats, passats els primers 15 minuts de classe. L’instructor 

podrà denegar l’entrada a aquells que arribin tard a les classes. Tampoc es permet sortir de l'activitat 

abans que l’instructor indiqui el final de la sessió, les sessions estan programades per una duració 

determinada.  

5. No es permet dur a terme classes particulars. 

Article 26. Objectes perduts 

1. Masquefa Impulsa S.L. no es fa responsable dels objectes perduts, robats i/o extraviats en els vestidors, 

armariets i/o en qualsevol altra zona de les instal·lacions.  

2. Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a disposició dels usuaris durant una setmana. 

Transcorregut aquest termini, la persona responsable de la instal·lació els destruirà o donarà (donacions a 

entitats, Càritas, parròquies, etc. ). 

3. Quan es tracti d'objectes de valor, es procedirà conforme a la normativa vigent. 

Article 27. Publicitat 

1. No es permet als usuaris, entitats o clubs exercir publicitat, ni comunicacions de qualsevol tipus, a les 

instal·lacions de les piscines llevat que compti amb la deguda autorització de Masquefa Impulsa S.L. 

2. Són de titularitat municipal els drets econòmics derivats de la col·locació de publicitat, sigui quin sigui el 

seu suport físic, gràfic o pantalla d'imatge, estàtic o mòbil, permanent o no, que estigui ubicada a les 

instal·lacions. 
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3. Masquefa Impulsa S.L. podrà cedir i autoritzar discrecionalment l'existència de publicitat i els drets 

econòmics que generi, a l'usuari o concessionari de la instal·lació o a l'organitzador d'un esdeveniment, 

segons el cas, que haurà de complir amb els condicionants legals que això representi. 

Article 28. Realització de filmacions o fotografies 

1. A efectes de la normativa vigent vers la protecció de l’honor i la intimitat i per garantir els interessos dels 

usuaris, no està permès l’enregistrament d’imatges i/o vídeos en els espais esportius i complementaris de 

les piscines, excepte en actes extraordinaris puntuals. 

2. Masquefa Impulsa S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de l’enregistrament d’imatges i 

vídeos a terceres persones. 

CAPÍTOL 6. Normativa interna específica d’ús dels diferents 

espais esportius i elements de les instal·lacions 

esportives. 

Article 29. Determinació de la normativa aplicable 

1. Tots els espais esportius es regiran per les especificacions d’ordre general i les normes generals per als 

usuaris. En els espais que es relacionen als articles posteriors s’hauran de complir, a més, les normes 

específiques que es detallen. En cas de conflicte, s’aplicarà en primer lloc la normativa d’ús intern, llevat 

que la general sigui més restrictiva. 

Article 30. Armariets 

Existeixen dos tipus d'armariets: 

1. Armariets individuals: 

a) Els armariets de candau o moneda són d'ús puntual; cal deixar-los disponibles una vegada 

finalitzada l'activitat, es a dir lliure, buit i amb la clau al pany o sense candau segons tipus 

d'armariet.  

b) Si els armariets funcionen amb claus, aquestes són d'ús màxim diari i no es podran treure fora de 

les instal·lacions.   

c) Al tancament de la instal·lació la persona responsable d'aquesta procedirà a buidar aquells 

armariets d'ús puntual que hagin quedat tancats, Masquefa Impulsa S.L. no es fa responsable dels 

danys causats al candau durant aquest procediment. Les pertinences de l'armariet es posaran en 

una bossa identificada amb la data i el número d'armariet i passaran a tenir condició d'objectes 

perduts.  
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d) Pot haver un nombre determinat d’armariets que podran ser cedits, mitjançant lloguer o qualsevol 

altra forma establerta, per utilitzar-los per períodes temporals. Finalitzat el termini de cessió, es 

procedirà conforme al que determina l’apartat anterior. 

2. Armariets col·lectius: 

a) Són aquells que està previst que utilitzin els grups i col·lectius, i els assignarà Masquefa Impulsa 

S.L.  

b) Cal demanar la clau a recepció, en accedir a cada instal·lació, i retornar-la al finalitzar l'activitat. 

Sempre se’n farà responsable una persona de l’entitat o col·lectiu, la qual haurà de mostrar un 

document acreditatiu en el moment de lliurar-la-hi. 

3. Recomanacions: 

a) Cal guardar la bossa, la roba i les sabates dins l’armariet. 

b) Per raons higièniques, les sabates s’han de guardar en una bossa de plàstic. 

c) Cal tractar l'armariet i, especialment el pany, amb molta cura. 

d) En cas de pèrdua de la clau o de problemes amb el pany, cal avisar el personal de manteniment. 

En cas de pèrdua de la clau, s’abonarà el cost corresponent per a la seva reposició. 

e) Es recomana no deixar-hi objectes de valor, Masquefa Impulsa S.L. no es responsabilitzarà del 

contingut en cas de pèrdua o sostracció. 

4. Masquefa Impulsa S.L. es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho estimi 

convenient per motius de seguretat de les instal·lacions i de la resta d’usuaris o quan es presumeixi de 

manera fonamentada la seva utilització indeguda. 

Article 31. Bars i cafeteries 

1. No es permet: 

a) Ocupar taules sense consumir cap producte de l'establiment. 

b) Reservar taules sense el permís del responsable del bar o cafeteria. 

c) Vendre o subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de 18 anys. 

d) Fumar en tota la zona de bar i cafeteria. 

e) Vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de 20 graus centesimals. 

2. És obligatori: 

a) Respectar les normes de conducta i respecte cap a terceres persones. 

3. Es recomana: 

a) Parlar amb veu baixa. 

b) Evitar que els infants corrin i juguin per l'espai de bar i cafeteria. 
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Article 32. Les piscines 

1. No es permet: 

a) Entrar a la zona de bany o gespa vestit amb roba i/o calçat de carrer, excepte les visites puntuals i 

específiques que hagin estat autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, i amb 

protectors específics per al calçat. 

b) L’accés dels menors que no respectin les condicions d'accés establertes a l'article 18 de la present 

normativa. 

c) L’accés de persones que pateixin malalties infectocontagioses. Masquefa Impulsa S.L. podrà exigir 

la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la 

resta d’usuaris. 

d) L’ús de les piscines a qualsevol persona que presenti una ferida oberta (amb pèrdua de sang). 

e) L’entrada a les piscines abans de l’hora d’obertura d’aquesta, ni l’entrada des de 20 minuts abans 

de la fi de l’horari de bany públic. No es permetrà l’accés a les piscines, si no hi ha personal 

socorrista a dins. 

f) Entrar al vas de la piscina amb maquillatges, cremes hidratants o apòsits de qualsevol tipus.  

g) Fer servir gel o sabó a les dutxes exteriors de les piscines. 

h) Cap tipus de joc d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar ningú o 

practicar jocs que puguin comportar un risc físic. 

i) Llançar-se de cap a les piscines, sense comprovar prèviament la fondària de la piscina. 

j) Fumar, ni beure, ni menjar en la zona de gespa o zones de bany de la piscina. Cal fer-ho a les 

zones habilitades.  

k) Seure sobre les sureres. 

l) Travessar els carrers, quan hi hagi cursets, ja que es pot interrompre l’activitat. 

m)  La utilització de cap tipus de material recreatiu (pilotes, inflables, etc.) excepte en els horaris i 

espais destinats a l’oci i la recreació.  

n) L'entrada de cadires, taules, hamaques, para-sols o qualsevol altre objecte similar. 

o) L’ús de flotadors, pilotes, ulleres de vidre, vestits o roba de neoprè, tubs, manyoples, aletes o 

qualsevol altre material que no es consideri d'ús habitual a la piscina, a excepció que s’usin en 

activitats dirigides pel centre i sempre dins dels horaris establerts. En cas de prescripció mèdica o 

entrenament, s’haurà de justificar a Masquefa Impulsa S.L.. 

p) L'entrada de cap tipus de vehicles a les platges, excepte aquells destinats a emergències o 

manteniment o a persones discapacitades.  

q) Treure les hamaques de la zona reservada pel seu ús, si s’escau.  

2. És obligatori: 
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a) Presentar el carnet d’abonat o cursetista, o l’entrada a petició de qualsevol membre del personal de 

les instal·lacions. 

b) Fer ús del banyador a la zona de bany, en cap cas es permetrà banyar-se amb roba de carrer o de 

qualsevol altre tipus. 

c) Seguir sempre les indicacions del personal tècnic i dels socorristes. 

d) Respectar els horaris i espais d’utilització. 

e) Circular per la part dreta del carril. 

f) Respectar la distribució i l’ús dels carrils. 

g) Si es fa servir material, tornar-lo al seu lloc quan s’acabi. 

h) Utilitzar banyador, tovallola i sabatilles de bany o peücs/mitjons de làtex. 

i) Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.  

j) Abandonar l'aigua si es talla el corrent elèctric i en cas de tempesta. 

3. Es recomana: 

a) Els usuaris s’han de situar en el carrer adient a l’activitat que volen fer, d’acord amb les indicacions 

dels rètols. 

b) Consultar les fondàries de les piscines abans d’utilitzar-les (persones que no saben nedar, entrades 

a l'aigua...). 

c) No haver menjat, almenys, des de dues hores abans d’entrar a l’aigua. 

d) Deixar la tovallola als espais situats a la platja de la piscina. 

e) Dutxar-se després de sortir de l’aigua. 

f) En cas de tenir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, s’ha de comunicar als 

tècnics per escrit.  

g) Utilitzar sabatilles o peücs/mitjons de làtex per circular per la platja de la piscina. 

4. Altres: 

a) L’abonament per al bany públic en cap cas dóna dret a utilitzar la piscina quan el seu aforament és 

el màxim. 

b) Segons l'art. 29.2 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, sobre les normes sanitàries aplicables a les 

piscines d’ús públic “Els titulars de les piscines podran expulsar del seu recinte aquelles persones 

que incompleixin les normes de règim intern i les pautes de comportament a què fa referència 

l’apartat anterior, un cop advertides prèviament”. 

c) Masquefa Impulsa S.L. mantindrà actualitzades i en lloc visible al públic les dades relatives a les 

característiques dels vasos de piscina, les característiques principals, l’aforament, etc. 

Article 33. Plafons informatius 
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1. Els plafons informatius són els espais destinats a la difusió i comunicació del funcionament de les 

instal·lacions. 

2. Masquefa Impulsa S.L. gestionarà els diferents plafons informatius i a aquest efecte determinarà els 

criteris d'ús i assignació d'aquests, i podrà fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats 

existents. 

3. No es permet col·locar cap element de comunicació, difusió, cartell ni publicitat fora dels espais adients i 

assignats en cada plafó sense l’autorització de Masquefa Impulsa S.L. 

4. No es permet col·locar cap missatge vexatori o discriminador.  

5. En qualsevol comunicació s'hi haurà de consignar el logotip de l'organisme oficial de l'àmbit esportiu a qui 

està vinculada l'activitat o servei que es promociona. 

Article 34. Vestidors 

1. No es permet: 

a) Afaitar-se, depilar-se o qualsevol altra activitat estètica.  

b) Jugar amb material esportiu com pilotes, raquetes, estics...o netejar les botes, calçat esportiu o 

sabatilles en els bancs i/o parets. 

c) L'accés a més d'una persona acompanyant per cada inscrit dels cursets. Els acompanyants dels 

cursetistes són els responsables directes del comportament d’aquests dins dels vestidors, així com 

del compliment de les normes a seguir que s’assenyalin per part de Masquefa Impulsa S.L. 

2. És obligatori: 

a) Deixar-los en bones condicions per als usuaris posteriors i vetllar pel seu bon manteniment. 

b) Utilitzar el vestidor assignat per Masquefa Impulsa S.L. No es permet l'ús d'altres vestidors que 

estiguin fora d'aquesta assignació. En cap cas els vestidors són d'ús personalitzat. 

c) Llençar les deixalles a les papereres. 

d) Tenir cura de la manipulació de les dutxes, especialment de les aixetes. 

e) No deixar envasos al terra de les dutxes, ni embolcalls, ni restes de sabó o qualsevol altre objecte. 

3. Es recomana: 

a) Utilitzar sabatilles de bany. 

b) No deixar objectes de valor als vestidors.  

c) Dutxar-se el temps estrictament necessari i no fer un ús abusiu de l'aigua. 

4. Altres  

a) Els objectes abandonats o oblidats als vestidors, tindran consideració d'objectes perduts. 

b) Masquefa Impulsa S.L. no es fa responsable dels objectes de valor dipositats als vestidors.  

c) Els menors a partir de 6 anys hauran de canviar-se sols als vestidors d'abonats o col·lectius. 
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d) Els acompanyants masculins que vinguin amb nenes menors de 6 anys hauran de canviar-les al 

vestuari masculí.  

e) Les acompanyants femenines que vinguin amb nens menors de 6 anys hauran de canviar-los al 

vestuari femení.  

f) Els acompanyants dels cursetistes menors de 6 anys hauran de sortir dels vestidors a l’inici del 

curset i no podran deixar les bosses al vestidor, però sí als armariets que Masquefa Impulsa S.L. 

estableixi. 

g) Després dels cursets els acompanyants hauran d’esperar als cursetistes dins dels vestuaris, deixant 

els passadissos lliures. 

h) Per higiene, els acompanyants hauran d'accedir a la zona de dutxes amb el calçat adequat 

(sabatilles de bany). 

CAPÍTOL 7. Disposicions addicionals. 

1. Les competències atribuïdes, en aquesta normativa, a Masquefa Impulsa S.L. s'entendran referides als 

Consellers Delegats. 

2. El què disposa aquesta normativa serà d’aplicació supletòria quan existeixi regulació per legislació 

sectorial. 


