
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA D’ÚS DE LA PISTA D’ATLETISME 
 
L’accés a la pista d’atletisme és lliure, sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari que 
es compromet a respectar les instal·lacions i a complir la normativa d’ús. 
 
L’Ajuntament de Caldes de Malavella no es fa responsable dels danys físics i materials 
derivats de l’activitat realitzada de forma lliure a la pista d’atletisme. 
 
La persona que accedeix a la pista d’atletisme, ho fa sota la seva responsabilitat, 
atenent a que les seves condicions de salut són les adients i no pateix cap 
contraindicació que li permeti realitzar exercici físic de forma lliure. 
 
ÉS OBLIGATORI:  

 Utilitzar sabatilles netes aptes per la practica de l’atletisme. 

 No utilitzar sabatilles de claus. 

 Respectar l’entrenament d’atletes evitant creuaments i parades enmig de la pista.  

 Respectar les indicacions del personal de la Regidoria d’Esports.  

 Respectar l’horari d’utilització de la pista de 7h a 22h. 

 En la direcció de carrera, deixar la corda a l’esquerra.  

 Utilitzar preferentment les mitges llunes de la pista, com a zona de 
escalfament, estirament i tècnica de carrera.  

 En el cas de voler utilitzar la gespa artificial pels entrenaments de tècnica, multisalts 
o recuperació esportiva, serà necessari l’autorització de la Regidoria d’Esports. 

 
NO ESTÀ PERMÉS  

 L’entrada del públic dins de la pista i de la gespa artificial. 

 Utilitzar calçat de carrer.  

 Utilitzar-la com a zona de pas, creuant-la per enmig. La pista d’atletisme és un 
espai d’entrenament.  

 Jugar a pilota dins de la pista sense autorització. 

 L’entrada de bicicletes, patins, patinets o altres elements amb rodes. 

 L’entrada d’animals de companyia. 

 Per normativa federativa, quan hi ha partits oficials al camp de futbol, no es 
podrà utilitzar la pista d’atletisme des de 30 minuts abans del començament 
del partit fins a la seva finalització.  

 L’ accés a la pista als menors de 14 anys sense anar acompanyat d’un adult o 
responsable. 
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