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REGLAMENT D’ÚS I MORMATIVA INTERNA DE LES INSTAL·LACIONS 
DESTINADES AL SERVEI PÚBLIC LOCAL DE PRACTICA DE L’ESPORT DEL 
TENNIS I SIMILARS, EN EL SECTOR RIBERA-SERRALLO. 
 
 
Pel fet d’accedir o sol·licitar l’ús de les instal·lacions, els usuaris acepten i 
s’obliguen al compliment del present Reglament General. 

 
L’activitat de pràctica de l’esport del tennis i similars, en les instal·lacions a 
realitzar en el sector Ribera Serrallo, resta assumida per l’ens local com a pròpia. 
 
 
REGLAMENT GENERAL 
 

1. L’espai esportiu és d’accés lliure per els usuaris sense cap altra limitació 
que el respecte dels reglaments interns de cada espai de la instal·lació i el 
compliment de les normes d’utilització. 
 

2. No es permet l’entrada de vehicles i d’animals a l’espai esportiu, ni portar 
recipients de vidre, productes pirotècnics, o d’altres objectes que es puguin 
considerar perillosos. 
 

3. No es permet la venda de begudes servides amb recipient de vidre, com 
tampoc la venda de begudes alcohòliques a menors d’edat. 
 

4. La imposició dels preus públics corresponents a l’espai esportiu 
s’aprovaran i es regiran per l’ordenança municipal. El pagament pels 
usuaris, si s’escau, més preceptiu amb anterioritat a l’ inici de l’activitat o 
des del moment que es concedeix la utilització privativa o l’aprofitament 
especial de la instal·lació. 

 
5. L’accés de públic per presenciar les competicions esportives que es facin al 

espai esportiu, ha de tenir caràcter gratuït, a excepció de les activitats o 
competicions en què l’empresa adjudicatària  de la gestió o l’Ajuntament 
estableixi expressament un preu d’entrada o bé que autoritzi a les entitats 
usuàries el cobrament d’un preu. 
 

6. Qualsevol tipus de senyalització que tingui l’espai esportiu, sigui interna o 
externa, ha d’estar d’acord amb la normativa municipal corresponent i ha 
d’indicar-ne de manera expressa, la titularitat pública municipal. 
 

7. En qualsevol informació que faci referència als serveis de la instal·lació o a 
la mateixa instal·lació, s’hi ha de consignar la denominació oficial i la 
titularitat municipal. 
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8. La publicitat autoritzada per a actes esportius i/o culturals a l’espai 

esportiu, sota cap concepte pot fer referència a cap sigla, organització o 
partit polític. També queda prohibit lliurar propaganda política durant la 
celebració del actes esportius o culturals. 
 

9. El personal responsable de l’espai esportiu pot decidir el tancament 
d’algun espai o de tota la instal·lació quan, per raons climatològiques, 
d’ordre interior o seguretat, consideri que es pugui veure afectada la 

integritat de les persones o produir-se danys a les instal·lacions, i ha 
d’informar-ne immediatament als responsables de la Regidoria d’Esports. 

 
 

10. Drets dels usuaris 
 
Els usuaris tenen dels drets següents: 

A. Utilitzar les instal·lacions de l’Espai Esportiu; això vol dir l’espai 
esportiu i el material esportiu fix de què estiguin dotades i siguin 
assignats a l’usuari. 
 

B. Fer ús dels vestidors i els espais auxiliars i sanitaris corresponents 
de la manera que preveu aquest Reglament. 

 
C. Fer ús dels materials esportius de la instal·lació exposats per aquest 

efecte. 
 

D. Rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja. 
 

E. Comptar amb la protecció municipal i de l’empresa gestora davant 
d’incidències que puguin alterar el normal desenvolupament de 
l’activitat. 

 
F. Poder fer les reclamacions, els suggeriments o sol·licitat la 

informació que es cregui necessària en relació amb el funcionament 
o amb la gestió de la instal·lació.  

 
 

11.  Deures dels Usuaris 
 
Els usuaris tenen dels deures següents: 
 

A. Abonar els preus públics vigents. 
 

B. Respectar les instal·lacions i el material de les mateixes. 
 

C. Observar les indicacions dels responsables i del personal de les 
instal·lacions. 
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D. En el cas d’autoritzacions per a equips d’entitats o col·lectius: 

 

 La persona responsable/directiu, delegat d’equip, mestre, 
entrenador, etc., del grup ha d’estar present al llarg de l’activitat 
i s’ha  d’acreditar davant del responsable de la instal·lació o 
persona en qui delegui. 
 

 L’entitat ha detenir una assegurança de responsabilitat civil pel 
cas d’accidents derivats de l’activitat autoritzada. 
 

 En cas d’assistència de públic espectador, l’entitat ha de 
prendre les mesures oportunes per tal de garantir-ne l’ordre i el 
comportament cívic. 
 

 Hauran de complir les altres indicacions que figuren en 
l’autorització atorgada. 

 
 
 
 Cornellà de Llobregat,  
 
 

DILIGÈNCIA 

Es fa constar que aquesta és la redacció del Reglament que es troba vigent des del dia 21 de maig de 2002, com a 

conseqüència de la finalització del procediment que va ser aprovat inicialment en sessió plenària de l’Ajuntament de 

Cornellà de Llobregat que va tenir lloc el dia 20 de desembre de 2001. 
 

 

Cornellà de Llobregat, a 14 de maig de 2018 
 

 

 

 

 

 

 

LA SECRETÀRIA GENERAL 

Carmen Alonso Higuera 
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