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Objecte
Art. 1
La present ordenança té per objecte la regulació de les revisions mèdiques encaminades a
conèixer les situacions dels esportistes, tant en allò que fa referència a malalties o defectes
que puguin impedir o dificultar l'exercici de l'esport, ja sigui en caràcter general o específic.,
com en l'orientació que pugui donar-se al subjecte quant a criteri mèdic fa referència.
Art. 2
Totes les situacions a que fa referència la present ordenança no són excloents, sinó que
permeten la simultaneïtat amb qualsevol altre revisió realitzada per un professional de la
medicina, sempre que comprengui els paràmetres o elements informadors que pugui exigir
l'Ajuntament de La Garriga, en aquells casos que decideixi sol·licitar dites revisions.
Art. 3
Els resultats de les revisions mèdiques tindran caràcter vinculant, tant per als esportistes
com per a l'Ajuntament de La Garriga, en aquells casos en que la corporació municipal
incorpori de manera obligatòria la revisió facultativa.
Mitjans
Art. 4
L'Ajuntament de La Garriga, vindrà obligat a posar a disposició dels esportistes locals, els
mitjans escaients per dur a terme la tasca de revisió, ja sigui infrastructura logística o
professional.
Art. 5
Les revisions mèdiques que faciliti la corporació municipal, tindran la doble vessant
d'obligatòries o facultatives.
Les primeres seran aquelles exigibles per l'Administració local o extralocal. Les segones
respondran sol·licitud de les persones privades que durant els períodes de prestacions
públiques, vulguin per us dels serveis mèdicosanitaria.
Art. 6
Anualment, l'Àrea de Sanitat i d'Esports, elaborarà un programa comprensiu dels serveis a
realitzar. Igualment establirà un calendari de prestació de serveis, durant els quals les
persones interessades podran gaudir d'aquelles prestacions.
Art. 7
L'Aministració Local, fixarà en els respectius programes, els llocs, data i horari de la
prestació. Podran habilitar-se centres de prestació, ja sigui en la mateixa Casa Consistorial,
Centre d'Assistència Primària, consulta privada o qualsevol d'altre que les circumstàncies
aconsellin.
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Lliurament d'acreditacions
Art. 8
Del resultat de totes les revisions mèdiques que realitzin els serveis municipals, se'n lliurarà
justificació als esportistes interessats i a les Federacions, Equips, Associacions o entitats
esportives que ho sol·licitin, sempre que prèviament les persones revisades hi donin la
corresponent autorització.
Art. 9
L'Ajuntament de La Garriga, es reserva la facultat de suspendre o anul·lar el servei, sempre
que circumstàncies ho aconsellin, ensems que de canviar els mitjans de prestació o
substituir-los, segons els casos.
Art. 10
Les acreditacions de les revisions mèdiques aniran avalades pel facultatiu que les porti a
terme.
Cas d'interessar, podran anar acompanyades pel vist i plau de la Conselleria respectiva o de
l'Alcalde de la població; aquesta intervenció tindrà com a única finalitat donar fe de la
persona actuant.
Usuaris del servei
Art. 11
Podrà utilitzar el servei municipal de la revisió mèdica qualsevol persona dedicada a l'esport,
resident en el marc del terme municipal de La Garriga. Aquesta prestació podrà estendre's a
totes aquelles altres persones que resident en altres termes municipals, es trobin
vinculades d'una manera o altre amb l'esport comarcal.
Tarifes de prestació del servei
Art. 12
a) Les tarifes de prestació del servei seran les següents:
Exploració física de base, amb prova d'esforç monitoritzada: 15,03 €
b) Es preveu una bonificació del 50 % a les entitats domiciliades a La Garriga.
Primera. La vigència de la present ordenança que consta de 12 articles i disposicions finals,
entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text
complet en el Butlletí Oficial de la Província.
Segona. Queden derogades les ordenances, bans, acords i resolucions que contradiguin,
d'alguna manera, allò establert en aquest ordenament.
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Tercera. Es faculta, expressament a l'Alcaldia, per interpretar, aclarir i desenvolupar les
regles anteriors, i en allò que sigui menester, suplir els buits normatius que puguin observarse en els preceptes continguts en aqueste Ordenança, ensems que per dictar les
disposicions necessàries i convenients per a la seva millor aplicació, sens perjudici dels
recursos que en la via administrativa pugui interposar.
Aquesta ordenança que consta de dotze articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en
sessió plenària celebrada a La Garriga el dia 29 de desembre de 1995, i ha estat modificada
en sessió plenària de data 1/10/1996
Aprovada el 29 de desembre de 1995
Modificada l’1 d’octubre de 1996
Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació, el 17 de novembre de
1998, i regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
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