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Les sancions que s'apliquen poden ser de dos tipus, les sancions automàtiques i les
manuals.
1. Les sancions automàtiques són les que executa l'aplicació informàtica de gestió
del Servei d’Esports, quan no es valida una pista.
El programa de gestió du a terme un procés nocturn en el qual s'apliquen de
forma automàtica les sancions automàtiques.
2. Les sancions manuals són les que estableix el personal del Servei d’Esports,
amb estudi previ del cas.
La usuària o usuari sancionat disposa de 2 dies hàbils per a presentar-hi
al·legacions.
Pot acumular-se més d'una sanció.

1. Classes de sancions
1. No-ús de la pista o no-validació del seu ús
S'hi incorre si:
a) Un usuari o usuària, després de reservar una instal·lació, no en fa ús o
no en valida l'ús.
Els usuaris que han abonat l'import de la instal·lació no reben sanció.
Sanció:
1. Si un usuari o usuària incorre en algun dels apartats descrits anteriorment,
se'l sanciona amb 15 dies naturals sense poder reservar pistes de l'esport pel
qual se li aplica la sanció.
Se li retiren, a més, totes les reserves d'aquest mateix esport (a excepció de les
pagades) pel període de 15 dies naturals.
2. Si una usuària o usuari reincideix, se sanciona amb 20 dies naturals sense
poder reservar cap pista esportiva i la pèrdua de totes les reserves que tinga en
qualsevol esport, a excepció de les pistes pagades.
2. Insult o menyspreu al personal del Servei d’Esports
S'hi incorre si:
S'insulta, agredeix, menysprea o desatén les indicacions del personal del Servei
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d'Esports.
Sanció:
S'aplica una sanció en funció de l'avaluació de la incidència per part del Servei
d’Esports.
La sanció podrà ser: no usar les instal·lacions esportives, la pèrdua de les
reserves i/o l'exclusió de les competicions i activitats.
En el cas que el Servei d’Esports considere necessari traslladar la incidència al
Comitè de Disciplina Esportiva, s'aplicarà la resolució del Comitè.
3. Mal ús de la norma o truc per a transgredir-la
S'hi incorre quan:
a. Es realitza una reserva adquirint el compromís de jugar amb socis en la
instal·lació i es juga amb persones no sòcies.
b. S'usa una pista sense estar el titular o la persona en la qual s'ha delegat la
reserva.
c. Se cedeix el carnet a una altra persona per a l'ús de les instal·lacions.
d. Es valida la pista per persona diferent del titular o la persona en la qual s'ha
delegat la reserva.
e. Es valida la pista i no se'n fa ús.
f. Es reserven fraudulentament les pistes.
g. S'utilitza algun sistema automàtic per a reserves de les pistes.
h. No s'usa la instal·lació, si no és de pagament.
i. S'entra en una instal·lació d'ús individual sense validar.
Sanció:
Si un usuari o usuària incorre en algun dels apartats descrits anteriorment, se'l
sanciona amb 15 dies naturals sense poder reservar ni jugar, sense accés a les
instal·lacions d'ús individual i amb la pèrdua de totes les reserves.
4. Jugar en condicions diferents d'aquelles en què s'ha efectuat la reserva
S'hi incorre quan:
a. Es detecta que s'està usant una pista en modalitat de no pagament quan
s'hauria d'haver pagat per l'ús de la pista
En aquest cas, s'informarà la persona usuària que ha de fer el pagament de
la tarifa de la pista.
Sanció:
Si una usuària o usuari incorre en l'apartat descrit anteriorment, se'l sanciona
sense poder reservar ni jugar, sense accés a les instal·lacions d'ús individual,
3

amb la pèrdua de totes les reserves a excepció de les pistes pagades, i no poder
fer reserves fins que abone l'import de la pista.
L'usuari o usuària ha de fer el pagament per la intranet; o de forma presencial
al pavelló, edifici Trinquet o edifici principal.
ATENCIÓ:
Si una usuària o usuari usa una pista en modalitat de no pagament quan hauria
d'haver pagat per l'ús de la pista, rep dues sancions: “Mal ús de la norma o truc
per a transgredir-la” i “Jugar en condicions diferents d'aquelles en què s'ha
efectuat la reserva”.
Se'l sanciona sense poder reservar ni jugar, sense accés a les instal·lacions d'ús
individual i amb la pèrdua de totes les reserves (a excepció de les pagades). El
fet d'abonar l'import de la pista no anul·la la sanció de “mal ús de la norma o truc
per a transgredir-la”, que té un període d'aplicació de 15 dies.

5. Mal ús de les instal·lacions
S'hi incorre per:
a. No usar el calcer adequat, inclòs en les instruccions d'ús de cada
instal·lació.
b. No usar adequadament les instal·lacions, posant en perill altres usuaris.
c. Maltractar les instal·lacions o l'equipament esportiu
d. Usar el material esportiu sense autorització.
e. Utilitzar una taquilla durant més de 2 hores i 30 minuts
f. Tancar la taquilla amb un cadenat
g. Utilitzar la taquilla per a usos diferents dels esportius.
Sanció:
Si un usuari o usuària incorre en algun dels apartats descrits anteriorment, se'l
sancionarà amb 15 dies naturals sense poder reservar ni jugar, sense accés a les
instal·lacions d'ús individual i amb la pèrdua de totes les reserves.
6. No-devolució del material
S'hi incorre per:
a. No retornar qualsevol material prestat.
Sanció:
Si una usuària o usuari incorreguera en l'apartat descrit anteriorment, se'l
sanciona sense poder reservar ni jugar, sense accés a les instal·lacions d'ús
individual i amb la pèrdua de totes les reserves.
La sanció s'aplica fins a la devolució o el pagament del material.
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