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NORMATIVA ESPECÍFICA D’ÚS  DE LA PISTA ESPORTIVA DEL PARC DE SANTA MARIA DE 
CUBELLES. 

 
Preàmbul 
 
Aquesta normativa pretén realitzar regular el funcionament i l’ús de la pista esportiva del parc de 
Santa Maria. La finalitat d'aquesta normativa d'ús no és altra que informar a les persones usuàries 
d'aquells aspectes que els garanteixin una utilització de la instal·lació esportiva segura i fiable, 
minorar els riscos de la pràctica esportiva, garantir una conducta adequada i una bona convivència. 
 
Aquest equipament és un espai públic a l’aire lliure i obert a tothom, destinat a la pràctica esportiva i 
a la promoció d’hàbits saludables. 
 
Article 1. Objecte 

 
Aquestes normes tenen per objecte la regulació de l'ús i el funcionament correcte de la pista 
esportiva del parc de Santa Maria i serà d’aplicació a totes les persones que l’usin. 
 
Article 2. Descripció de l’espai 
 
Aquest espai esportiu està situat al carrer Amadeu Vives cantonada amb el carrer Nostra Sra. de la 
Mercè. 
 
L’equipament municipal és una pista esportiva construïda de formigó amb propòsits recreatius i que 
es fa servir per la pràctica d'activitat física de les següents modalitats: futbol handbol i basquet.  
 
No obstant, l’Ajuntament podrà fer-ne ús del espai per raons d’interès públic i/o activitats de 
caràcter puntual i extraordinàries, sempre i quan ho comuniqui amb anterioritat. 
 
Article 3. Destinataris 
 
Aquest espai esportiu és d’us familiar i destinat a activitats de lleure dins els àmbits de l'esport, l'oci i 
el lleure. 
 
Article 4. Horaris 
 
Aquest espai esportiu és d’ús lliure i de domini públic, i  comporta que els horaris d’ús estan regulats 
per garantir el descans del veïnatge, el correcte compliment de l’ordenança municipal de convivència 
i ús de la via pública y les derivades de les característiques de la instal·lació.  
 
Els horaris d’ús establerts per la utilització de la pista poliesportiva serà: 
 

- Del 24 de Juny fins el 31 d’Agost de 09:00h fins les 21:00h. 
- De l’1 de Setembre fins el 23 de Juny de 10:00h fins les 20:00h. 
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Fora d’aquest horari, l’espai esportiu romandrà tancat amb clau mitjançant una tanca perimetral i 
l'enllumenat artificial s'apagarà automàticament. 
 
Article 5. Normes generals de convivència 
 
1) Prohibicions 

 
- Menjar (inclosos xiclets i aliments amb closca), fumar, consumir begudes alcohòliques, 

substàncies estupefaents en la zona delimitada per les xarxes de protecció. 
- Utilitzar vasos o envasos de vidre 
- Penjar-se de les xarxes de protecció que delimiten el terreny de joc. 
- Utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar l’espai esportiu. 
- Accedir al recinte amb bicicletes, monopatins, patinets, rollers i similars. 
- L'entrada d'animals, llevat del que es preveu a la Llei 10/1993, de 8 d'octubre que regula 

l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos 
d'assistència. 

- Realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica de les 
persones usuàries. 
 

2) Obligacions 
 
- La utilització de la pista esportiva exigeix una actitud cívica i esportiva, així com un 

comportament respectuós amb els veïns i cap a la resta d’usuaris que hi siguin presents. 
- Cal mantenir net l'espai, la brossa s'ha de dipositar en els contenidors destinats a aquest 

efecte. 
- Les persones usuàries són les responsables de comunicar a l'ajuntament qualsevol tipus de 

dany durant l'ocupació i ús de l'espai. 
 

Article 6. Causes de tancament temporal de la instal·lació 
 
L’Ajuntament de Cubelles tindrà restringit l’accés total o parcialment a la instal·lació quan es doni 
alguna de les següents circumstàncies: 
 

- Per raons d'ordre interior o de seguretat, sempre que es consideri que es pot veure afectada 
la integritat de les persones o que es poden produir danys a les instal·lacions  

- Per realitzar obres i/o millores. 
 

Article 7. Retolació 
 
A l’entrada de la pista esportiva hi haurà un plafó informatiu amb les següents indicacions: 
 

- Els horaris d’us establerts per la utilització de la pista poliesportiva serà: Del 24 de Juny fins el 
31 d’Agost de 09:00h fins les 21:00h. De l’1 de Setembre fins el 23 de Juny de 10:00h fins les 
20:00h. 

- Respecteu l’espai esportiu mantenint les instal·lacions netes. 
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- No es permet la pràctica esportiva amb el tors nu. 
- Es prohibeix l'entrada d'animals, llevat del que es preveu a la Llei 10/1993, de 8 d'octubre. 
- Es prohibeix menjar (inclosos xiclets i aliments amb closca), fumar, consumir begudes 

alcohòliques, substàncies estupefaents en la zona delimitada per les xarxes de protecció. 
- Es prohibeix accedir a la pista esportiva amb bicicletes, monopatins, patinets, rollers i 

similars. 
- Aviseu a l’Ajuntament si hi ha qualsevol desperfecte en l’espai.  
- Feu un ús responsable i respecteu el descans dels veïns.  
- Podeu trobar la normativa especifica d’us de la pista esportiva la web www.cubelles.cat. 

 
Aquest rètol anirà acompanyat dels signes bàsic d’identitat de l’ajuntament, els pictogrames 
necessaris per tal de fer més entenedora la informació i els telèfons d’interès com ara el de la Policia 
Local i d’Emergències. 
 
Article 8. Responsabilitats 
 

- L’ajuntament no es farà responsable dels possibles accidents i/o lesions que es produeixin 
per l’ús de les instal·lacions, tant per part dels esportistes com del públic en general. 

- L’ajuntament no es farà responsable de la possible subtracció o pèrdua de objectes de valor 
que puguin sofrir les persones usuàries de la pista esportiva. 

- Le persones usuàries son responsables dels danys que per la seva negligència puguin sofrir 
les instal·lacions i/o el material esportiu o d’altre classe que pertany a aquestes, i resten 
oblidats a pagar els d’anys ocasionats, sota aplicació per part de l’ajuntament de la normativa 
sancionadora legal aplicable. 

 

     

http://www.cubelles.cat/

