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Dimecres, 8 d'agost de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Avinyó

ANUNCI

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2012 va aprovar definitivament el reglament Bàsic d’ús 
de les Instal·lacions esportives Municipals (IEM)” sense introduir cap modificació al text aprovat inicialment.

Així mateix, es fa públic el text íntegre del reglament:

Contra  els  acords  anteriors,  que  esgoten  la  via  administrativa,  els  interessats  poden  interposar  recurs  contenciós 
administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos  
mesos a comptar des de l’endemà de la  data de la  seva publicació,  si  bé prèviament caldrà comunicar  a  aquest 
Ajuntament el fet de la interposició del recurs. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera 
procedent.

REGLAMENT BÀSIC D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Article 1.- Concepte, objecte i àmbit d’aplicació:

El present document té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les Instal·lacions Esportives Municipals 
(IEM).  Serà  d’aplicació  exclusiva  al  conjunt  d’instal·lacions  esportives  de  titularitat  pública  municipal,  propietat  de 
l’Ajuntament  d’Avinyó,  ja  siguin  gestionades  de  forma  directa  o  indirecta  o  per  conveni  de  cessió  amb  centres 
d’ensenyament durant l’horari establert en cada cas.

2.- Són instal·lacions Esportives Municipals (IEM) les construccions, edificis, terrenys i recintes dedicats a la pràctica 
d’activitats físiques i esportives, tant si tenen un caire competitiu com si no. Tindran la mateixa consideració els serveis 
complementaris  i  espais  reservats  als  espectadors,  quan n’hi  hagi.  També ho  seran  els  béns  mobles incorporats, 
puntualment o permanent a les IEM.

Les IEM d’Avinyó, propietat d l’Ajuntament d’Avinyó, són les següents: Pavelló Poliesportiu, piscina municipal, camp de 
futbol municipal i les pistes de tenis (2) i pàdel (1). Aquestes instal·lacions es descriuen i regulen en eles annexos de l’1 
al 4 que formen part d’aquest reglament.

3.- Les IEM definides en aquest reglament són béns de domini públic, afectes al servei públic.

Article 2.- Accés i ús a les instal·lacions esportives:

Les IEM, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d’accés lliure per als ciutadans, sense cap altre limitació que el 
pagament  del  preu  públic  corresponent  per  utilitzar-les  i  de  la  pròpia  naturalesa  de  la  instal·lació,  sempre  i  quan 
compleixi els requisits especificats per la regidoria d’esports de l’Ajuntament d’Avinyó.

L’accés s’haurà de realitzar sempre a través dels punts específics d’entrada que s’estableixin per tal efecte a cada 
instal·lació, i seguint sempre les indicacions de l’organitzador, monitor, conserge o personal autoritzat, responsable de la 
IEM.

Com a norma general no està permesa l’entrada d’animals a les IEM.

Els gossos pigall tindran accés a totes aquelles àrees on pugui accedir el seu responsable, segons normativa vigent al 
respecte.

Es podrà fer un ús esportiu d’altres espais de la instal·lació, que no siguin terreny de joc, per activitats d’entrenament  
específic sempre que sigui autoritzat pel conserge, o persona responsable de la instal·lació.

Les IEM es destinaran a les pràctiques següents:

• Esports d’iniciació.
• Esports de competició.
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• Educació física escolar.
• Activitats organitzades per a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Avinyó.
• Activitat física i esport de lleure.

També s’hi podran practicar altres activitats físiques i esportives, així com recreatives o culturals, sempre que sigui 
tècnicament possible i previ informe favorable de la regidoria d’esports de l’Ajuntament.

En aquests  casos caldrà  disposar  dels  permisos previstos  legalment,  per  a  la  celebració  d’aquest  tipus d’actes  o 
activitats, i complir amb tots els aspectes que es consideri necessaris recollits per escrit en unes clàusules específiques.

Article 3.- Ordre de prioritats de les diferents pràctiques esportives a les instal·lacions municipals:

1.- Les IEM en general, estan pensades per fomentar l’esport i l’activitat física de la gent d’Avinyó. L’objectiu es fomentar 
la pràctica esportiva com a manera d’ocupar el temps de lleure buscant gaudir d’una bona salut i així millorar l’estil i la 
qualitat de vida dels Avinyonencs. Un altre objectiu important és fomentar l’esport de base, on els adolescents, nois i  
noies adquireixin bons hàbits que els ajudaran en el seu procés maduratiu posteriorment. Formar i educar amb l’esport 
per adquirir els valors de l’esforç i el sacrifici per aconseguir els objectius marcats.

Per tant, l’ordre de prioritats serà el següent:

1.- Esports d’iniciació.
2.- Esports de competició de clubs inscrits en el registre d’entitats d’Avinyó.
3.- Activitat física i esport de lleure.
4.- Educació física escolar.
5.- Activitats puntuals de persones físiques i col·lectives, previ lloguer de pista.
6.- Activitats de clubs i entitats de fora d’Avinyó previ lloguer de pista, tal i com regula la taxa municipal corresponent.

Les activitats organitzades per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Avinyó tindran prioritat davant de qualsevol 
activitat, sempre hi quan es cregui convenient.

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament pot modificar l’ordre de les prioritats i la utilització de la instal·lació sempre que 
sigui necessari.

L’Ajuntament d’Avinyó disposa d’una assegurança de responsabilitat civil pels danys que es puguin produir derivats de 
l’ús de les IEM.

En cap cas respondrà dels riscs d’accidents derivats de la pròpia activitat autoritzada, assegurança que haurà d’anar a 
càrrec dels propis usuaris.

Article 4.- La gestió de les Instal·lacions Esportives Municipals:

Existeixen diferents tipus de gestió;

1.- Gestió Directa de la instal·lació quan aquesta es du a terme per personal depenent de l’Ajuntament. Ja sigui la 
coordinador/ a esportiu/va o els monitors esportius.

2.- Gestió indirecta quan aquesta o els serveis que es duen a terme, sense deixar de ser públics, ho fan persones 
físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat  substitutòria  o concurrent pel  que fa a les de l’Ajuntament  en 
l’exercici de les seves competències en matèria esportiva. En aquest cas es regularà mitjançant concessió de llicència 
d’ús, o altra figura jurídica, que determinarà les condicions de la gestió, a favor d’un club o persona jurídica, i en la que 
tindrà preferència la condició l’entitat  esportiva sense ànim de lucre,  legalment constituïda i  inscrita en el  Registre 
d’associacions  Esportives  de  la  Direcció  General  d’esports  de  la  Generalitat  de Catalunya  i  inscrita  en el  registre 
d’Entitats.

3.- Gestió administrativa. Aquesta es durà a terme des del mateix ajuntament d’Avinyó, però el mateix pot determinar la 
concessió  de  l’explotació  d’una  IEM  a  tercer  mitjançant  la  fórmula  jurídica-administrativa  que  correspongui,  que 
determinarà la seva gestió pròpia i el seu reglament concret.

La regulació de cada forma de gestió serà determinada d’entre les previstes per la legislació aplicable a les corporacions 
locals. C
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Article 5.- Sol·licitud i autorització d’ús de les instal·lacions esportives municipals:

1.- Totes les sol·licituds d’ús s’han de fer per escrit, a l’Ajuntament d’Avinyó mitjançant els fulls específics destinats per 
fer-ho.

L’autorització de l’ús correspon al Regidor d’esports o persona en qui delegui, o responsable de la instal·lació segons el 
tipus d’activitat.

2.-  Els usuaris  d’una instal·lació que participin en competició,  hauran d’entregar,  obligatòriament,  els calendaris de 
competició de tots els seus equips i esportistes, abans de començar la mateixa, per tal de que la regidoria d’esports o 
l’entitat de gestió de la IEM tingui ple coneixement de la competició.

Totes les modificacions s’hauran de comunicar amb 15 dies d’antelació.

3.-  Les  sol·licituds  d’ús  de  la  pista  del  pavelló  per  les  classes  d’educació  física  de  l’escola  i  per  a  les  activitats 
extraescolars, s’haurà de presentar junt amb l’horari, el més aviat possible. En la mesura de lo possible, es pactarà amb 
l’ajuntament l’horari i condicions per a poder utilitzar la instal·lació.

Article 6.- Tipus de sol·licituds d’ús:

Hi ha dues classes diferents de sol·licituds d’ús:

1. Les anuals: per entrenaments i/o competició esportiva o altres activitats físiques i esportives que es realitzaran al llarg 
de la temporada esportiva o curs escolar.  Les sol·licituds per a la propera temporada esportiva es faran arribar a 
l’Ajuntament, al coordinador esportiu o monitor d’esports, entre els dies 1 i 15 de juliol de cada any i mitjançant escrit a 
l’efecte.

2. Les puntuals: Es poden sol·licitar al responsable i al coordinador esportiu:

Els Socis de les IEM poden sol·licitar fer una activitat esportiva a la instal·lació de la que és soci o en el cas de no ser-ho 
pot pagar una entrada d’acord amb les tarifes recollides en les Ordenances fiscals vigents.

Article 7.- Autoritzacions de les sol·licituds d’ús:

Cap usuari pot fer ús d’una IEM sense rebre prèviament l’autorització pertinent.

Serà competència de la regidoria d’esports autoritzar les sol·licituds anuals. Els quadrants anuals d’utilització seran 
aprovats inicialment per la regidoria d’esports de l’ajuntament, i es comunicaran als usuaris. Tindran preferència les 
activitats i clubs formats per esportistes d’Avinyó i que van dirigides cap als nens/es i persones d’Avinyó.

Serà competència del coordinador esportiu o responsable de la instal·lació i seran aprovades per aquests ni no hi ha 
cap coincidència amb altres activitats.Es cedirà la instal·lació esportiva sempre dins l’horari del pavelló o instal·lació 
esportiva en concret i si no és dins l’horari caldrà fer una petició al regidor d’esports.

En totes les autoritzacions d’ús, hi hauran d’estar presents, al llarg de tota l’activitat, les persones responsables de la  
mateixa.

En cas d’assistència de públic, espectadors o acompanyants, l’usuari haurà de garantir l’ordre i el comportament cívic 
dels mateixos.

Article 8.- Validesa de les autoritzacions d’ús:

1.- Les autoritzacions anuals tenen validesa fins al termini de la temporada esportiva per la qual ha estat autoritzat l’ús.

2.  Les puntuals,  la  seva validesa vindrà marcada per  les dates i  hores que constin  al  full  d’autorització,  i  la  seva 
utilització no pot anar més enllà del que en un principi s’ha aprovat.

3.- L’autorització serà personal i intransferible.

4.- No es podran introduir variacions. C
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5.- L’Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte una autorització abans que venci el termini establert, total 
o parcialment, per causa d’interès públic. En aquest cas ho haurà de comunicar a l’afectat en la major brevetat possible.

6.- L’Ajuntament podrà deixar, també, sense efecte d’autorització d’ús donada a qualsevol usuari, club, per incompliment 
de les obligacions que estableix l’acord o conveni corresponent o aquest reglament, i sense dret a cap indemnització, 
havent de pagar l’usuari el preu públic corresponent a la utilització. En aquest cas s’aplicaran les amonestacions i/o 
sancions corresponents.

7.- El personal responsable de les IEM podran procedir al tancament d’algun espai o de tota la instal·lació quan per 
raons climatològiques, de manteniment o de seguretat, consideri que existeix algun risc per les persones o per a les 
Instal·lacions.

Article 9.- Accés de les instal·lacions:

Per accedir a qualsevol IEM d’Avinyó, s’haurà de ser soci d’aquesta o pagar l’entrada de la mateixa o utilitzar un bonus 
que també es pot comprar.

Al respecte, es farà públic, cada any un calendari anual de tancament de les IEM, per a dies festiu i  períodes de 
vacances.

L’accés al terreny de joc i vestidors està restringit única i exclusivament als esportistes i cos tècnic, al delegat de camp, 
als àrbitres i als seus assistents. Aquest es realitzarà per els vestidors en aquelles instal·lacions que en disposin, a la  
resta l’accés s’efectuarà de la forma que s’indiqui en cada cas.

Altres persones lligades als clubs usuaris, o a l’activitat que es desenvolupi, podran accedir a vestidors o terreny de joc, 
sempre que estiguin autoritzades pels delegats  de camp en competició  o pel  conserge o persona responsable en 
defecte de delegat de camp, i les circumstàncies ho aconsellin.

Article 10.- Material:

Cada  instal·lació  esportiva  disposa  de  diferents  materials  que  poden  ser  utilitzats  pels  usuaris  de  la  instal·lació, 
responsabilitzant-se del seu ús.

Qualsevol altre material esportiu que es necessiti i que no disposi la instal·lació, l’haurà de portar l’usuari o es podrà fer 
una petició formal a l’Ajuntament i aquest decidirà si ho compra o no.

Article 11.- Tarifes i preus:

Cada instal·lació esportiva tindrà la seva tarifa de preus, que s’aniran actualitzant cada any amb l’aprovació de les taxes 
esportives i d’ús instal·lacions.

Disposició Final:

Tots els usuaris de les IEM d’Avinyó, queden subjectes a aquest reglament Bàsic d’ús i a tots els reglaments de rang 
superior a aquest reglament que faci referència a la utilització de les instal·lacions esportives municipals; així com a les 
lleis que afectin la pràctica de l’activitat que s’hi porti a terme.

ANNEX 1

Pavelló Municipal d’Esports.

La instal·lació consta de les següents parts:

A) ZONA DE PRACTICA D’ACTIVITATS ESPORTIVES.

1.- Pista poliesportiva, consta de:

3 pistes de bàsquet transversals.
1 pista de futbol sala.
2 pistes de voleibol.
1 pista de bàdminton.
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1 pista d’handbol.

2.- El gimnàs.

Hi ha una sala de fitnnes muscular i cardiovascular, on també si realitzen diferents activitats dirigides tals com; cicling,  
activitats  amb  acompanyament  musical  de  tonificació  i  cardiovasculars.  També  s’utilitza  la  pista  poliesportiva  per 
realitzar les últimes activitats mencionades, en el cas que el nombre de persones sigui gran.

3.- Sala petita.

Es una sala petita on es realitzen les classes de Karate-Do i també s’utilitza com a sala polivalent, malgrat ser força 
petita, per fer estiraments. En aquest mateixa sala hi ha un petit rocòdrom.

B) ZONA DE GRADES.

On hi ha els espectadors/res en el cas dels partits o diferents activitats esportives o zona on els pares s’esperen tot 
observant els entrenaments dels seus fills dins la pista.

C) ZONA DE BAR.

Situat a l’entrada del pavelló.

D) ZONA DE VESTIDORS I LAVABOS.

Existeixen dues zones:

1.- Zona de vestidors i de pista; a cada vestidor hi ha un lavabo amb vàter i dutxes.

Hi ha 4 vestidors grans, per grups i  2 vestidors petits, per entrenadors i/o àrbitres, equipats de la mateixa manera 
(lavabo, dutxa i vàter). També existeixen dos lavabos petits a ran de pista.

2.- Zona de lavabos dels bar: aquests són per els espectadors i la gent de la zona de bar.

E) ZONA DE MAGATZEM.

Hi ha dos magatzems: un per material esportiu i l’altre per material del bar.

F) FARMACIOLA.

El pavelló municipal d’esports disposa d’un espai destinat a la farmaciola. La regidoria d’esports serà responsable de 
dotar aquesta farmaciola del mobiliari  i equips tècnics adequats, metre que les entitats usuàries del camp de futbol 
seran  directament  responsables  de  la  dotació  de  material  fungible  necessari  per  atendre  les  cures  pròpies  de  la 
instal·lació.

GESTIÓ I NORMATIVA DEL PAVELLÓ.

GESTIÓ.

La gestió es realitzada directament per l’ajuntament amb personal propi i amb la titulació exigida per l’ajuntament.

NORMATIVA.

NORMES QUE CAL SEGUIR PER A LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ.

1.- Respectar les instal·lacions i el material.

2.- Cal dur calçat esportiu adient, mai el que s’hagi utilitzat pel carrer, ni que sigui calçat esportiu. Es procurarà dur les 
soles netes de terra o pedres

3.- No està permès fumar. C
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4.-  No és  permesa l’entrada de menjars  o begudes (exceptuant  aigua o begudes  isotòniques)  a  la  pista,  gimnàs, 
vestidors i graderia.

5.- No està permès entrar amb animals, exceptuant els gossos pigalls.

6.- Incomplir aquestes normes suposarà l’abandonament del recinte.

NORMATIVA QUE CAL SEGUIR PER A LA UTILITZACIÓ DEL GIMNÀS.

1.- S’ha de portar una tovallola i aigua a la sala de fitnnes.
2.- Accés és per majors de 16 anys.
3.- Cal endreçar el material una vegada utilitzat i al seu lloc.
4.- cal dur calçat esportiu adient, mai el que s’hagi utilitzat pel carrer.

NORMATIVA QUE CAL SEGUIR PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA PETITA.

1.- S’ha d’entrar descalç, no et pot entrar amb calçat.
2.- S’ha de respectar la instal·lació i el material igual que a tot el pavelló.

ANNEX 2.

ZONA DE TENIS I PÀDEL.

A la zona esportiva d’Avinyó també hi ha dues pistes de tennis i una de pàdel. Les pistes de tennis tenen una graderia. 
Tot és exterior.

Descripció i Normativa de cadascuna.

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.

Per utilitzar les pistes de tenis i pàdel, s’ha de ser soc, tenir un bonus o pagar l’entrada.

Per reservar pista:

De dilluns a divendres de 15:00 a 21:30 hores al pavelló. Aquest horari inclou el lloguer de pistes de cap de setmana i  
festius, en el cas d’aquesta instal·lació.

Tota utilització de les pistes que no hagi estat registrada dins de l’horari establert no serà vàlid.

La persona encarregada de llogar la pista haurà de facilitar els noms i nombres de socis de la resta de jugadors. En el 
cas dels no socis, s’haurà de lliurar el bonus pertinent o pagar el lloguer de pista anticipadament.

Normativa d’utilització

1. S’ha de reservar pista amb un dia d’antelació i només una hora, en el cas que en hora posterior no hi hagi ocupació 
es pot jugar una altre hora.

2. S’ha de ser puntual a l’hora d’ocupar la pista, als 10’ de retard es perd el dret a l’ús de la pista.

3. No és permès el lloguer de les pistes a menors de 14 anys, si no és amb un adult que se’n faci responsable.

4. No es permet menjar ni fumar.

5. No es permès menjar xiclet.

6. No es pot entrar a les pistes amb talons, ni amb calçat que no dugui sola de goma adient per les instal·lacions (sense 
tacs i que no deixin marques)

7. No entrar a les pistes amb skates ni tricicles ni jugar a futbol a dins de les pistes.

8. No és permès jugar sense l’equipació adequada i sense samarreta o amb vestit de bany o bikini.
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ANNEX 3.

PISCINA MUNICIPAL.

La piscina municipal consta de tres piscines, una de gran, una de mitjana i la petita; i la zona enjardinada per prendre el 
sol. A l’exterior també hi ha dos lavabos, tan per homes com per dones; una sala de màquines i un magatzem

També hi ha dos vestidors, un per homes i l’altre per dones; els vestidors tenen un lavabo i també una zona de dutxes i 
de vestidor.

També hi ha una habitació destinada a la infermeria, amb una camilla i material mèdic; i una altre habitació destinada al 
Socorrista, per deixar-hi les seves pertinències.

La zona de la piscina també hi ha un bar, amb terrassa.

Segons la normativa la piscina disposarà d’un socorrista durant totes les hores d’obertura al públic.

OBLIGACIONS I RECOMANACIONS.

Es obligatori:

1. Dutxar-se abans del bany

2. Fer ús de les papereres

3. Els nens i nenes menors de 10 anys han d’anar acompanyats per una persona banyista i major de 16 anys i que 
sàpiga nedar.

4. Presentar el carnet corresponent expedit per l’Ajuntament, el tiquet d’entrada o abonament per entrar al recinte de la 
piscina, o el tiquet d’entrada.

5. Respectar el bany dels altres usuaris.

6. Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions i seguir les indicacions del personal tècnic i del socorrista.

7. Sortir de l’aigua 15 minuts abans de l’hora de tancament de la piscina al públic.

8. Els nens i nenes que facin cursets de natació i que no disposin del carnet de la piscina o tiquet d’entrada només  
podran accedir a ella, a l’hora del curset.

Es recomana:

1. L’ús de sabatilles de bany.

2. Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin 
dins de l’aigua o a l’entorn de la piscina.

3. Dutxar-se abans d’entrar a la piscina, si s’ha pres el sol o s’ha fet exercici de forma intensa.

4. No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres el sol molta estona o 
d’haver fet un exercici físic intens.

PROHIBICIONS

1. Entrar a la zona de bany i gespa vestit amb roba del carrer o calçat. En aquest cas es podrà accedir als espais  
destinats específicament.

2. Utilitzar gel o sabó a les dutxes exteriors de la piscina.

3. Tirar tovalloles o qualsevol altre roba de carrer dins la piscina i també banyar-se amb roba de carrer.

4. L’entrada d’animals.

5. Jugar a pilota
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Dimecres, 8 d'agost de 2012

ANNEX 4

CAMP DE FUTBOL

El camp de futbol municipal consta d’un camp de gesta artificial, dues banquetes i la zona destinada als espectadors.

També hi ha 4 vestidors, amb dutxes, lavabo i zona de canvi de roba destinats als equips de futbol visitants i locals; 
també hi ha un vestidor exclusiu per els àrbitres i un lavabo pel públic en general.

Existeix també un magatzem per guardar-hi el material; i un altre on es fa la neteja dels mallots dels jugadors del 1r 
equip, amb una rentadora.

A la zona destinada als espectadors hi ha un bar.

Normativa d’ús.

PROHIBICIONS.

•  Accedir al terreny de joc amb botes amb tacs d’alumini. El calçat ha de ser amb sola de goma.

•  Menjar xiclets i aliments amb closca dins de tota la instal·lació.

•  Utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar el terreny de joc de gespa artificial, en especial:

- Utilitzar substàncies abrasives com alcohols, dissolvents o altres productes inflamables.
- Clavar piquetes.
- Deixar materials pesats sobre la gespa.
-  Utilitzar  productes  de marcatge de línies  de joc com cal,  pintures qualsevol  altre  producte químic agressiu amb 
polietilè.

•  Travessar el camp de gespa pel mig. Els esportistes a l’arribada i al marxar dels entrenaments, han de passar pel  
lateral del camp.

•  Penjar-se de les xarxes de protecció que delimiten el terreny de joc i la zona de seguretat.

OBLIGACIONS

•  Utilitzar calçat i roba adequada per a la pràctica esportiva.
•  Accedir al terreny de joc amb el calçat net.
•  Fer un correcte ús dels elements esportius i del mobiliari de les instal·lacions.
•  Fer ús de les papereres.
•  Fer un ús responsable de l’aigua de les dutxes i rentamans.
•  Respectar l’horari d’obertura i tancament del recinte esportiu.
•  Comunicar qualsevol incidència (desperfecte, accident, etc...) que hagi sorgit durant l’ús de la instal·lació esportiva.
•  Respectar les zones habilitades per a l’accés i la sortida de jugadors, àrbitres, públic i vehicles d’emergència.

Avinyó, 26 de juliol de 2012
L’alcalde, Eudald Vilaseca i Font
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