Àrea de Se rvei s Pe rso nals

NORMATIVA D’ÚS
DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS: POLIESPORTIU
I CAMP DE FUTBOL
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Article. 1LA GESTIÓ DE L’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
ESPORTIVES
Les normes d’ús tenen per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les
Instal.lacions Esportives Municipals : Poliesportiu i Camp de Futbol.
L’Ajuntament de Masquefa assumeix de manera exclusiva les gestions i decisions,
realitzant el servei mitjançant personal del propi Ajuntament.
Les persones responsables en la gestió dels equipaments són:
1.- L’Alcalde/-essa de Masquefa o el regidor a qui delegi.
2.- EL/la Regidor/a d’Esports
3.- El /la Tècnic/a d’Esports.
4.- El conserge o el personal de manteniment de la instal·lació.
La gestió del Poliesportiu i del Camp de Futbol serà propi de l’Ajuntament, mitjançant la
Regidoria d’Esports.
Dins les instal.lacions esportives l’encarregat designat per l’Ajuntament serà el qui tindrà
coneixement i control de tot el funcionament de la instal.lació, i serà el màxim responsable
de l’equipament esportiu.
Article. 2.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes normes és establir les condicions i els requisits per a la utilització de
les següents instal.lacions esportives municipals:
· Poliesportiu.
· Camp de futbol.
Article. 3.- DESTINATARIS
Podran fer ús de les instal·lacions esportives municipals:
· Entitats i/o associacions de Masquefa sense ànim de lucre que estiguin
legalment constituïdes i inscrites en el registre d’entitats i associacions de
l’Ajuntament de Masquefa.
· Els Centres Escolars del municipi.
· Grups i col·lectius de Masquefa, amb finalitats esportius o de lleure.
· També poden ser usuaris les persones o grups de persones d’altres poblacions,
sempre segons disponibilitat horària i d’espai, i prèvia autorització de
l’Ajuntament.
Article. 4.- NORMES D’ÚS GENERALS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
Les normes que es detallen a continuació són de compliment obligatori per a tots els
beneficiaris de l’ús de les instal.lacions.
1. El Poliesportiu i el Camp de Futbol es destinaran fonamentalment a les pràctiques
següents:
a. Iniciació esportiva.
b. Educació física escolar.

Crehueta, 33 - 08783 Masquefa | NIF:

Àrea de Se rvei s Pe rso nals

c. Esport de lleure.
d. Esport de competició.
e. Actes esportius o recreatius.
2. A cada instal.lació s’hi practicarà la modalitat esportiva a la qual estigui específicament
destinada. També s’hi podran practicar altres activitats físiques i esportives, així com
recreatives o culturals, sempre que sigui tècnicament possible i previ acord de la
Regidoria d’Esports.
3. a) Els clubs esportius hauran de presentar la sol·licitud d’ús del Poliesportiu i del Camp
de Futbol un mes abans del inici de la temporada. Juntament amb la sol·licitud caldrà
presentar una memòria explicativa del projecte esportiu que, com a mínim,
desenvoluparà els següents apartats:
-

-

Relació de persones o entitats organitzadores de les activitats, indicant les
dades de les persones de contacte.
Activitats esportives: Detallant, si escau, les activitats continues, discontinues i
puntuals.
Organigrama que reflecteixi la dedicació i grau de responsabilitat de les
persones o càrrecs.
Recursos humans: nombre de persones implicades, nivell de qualificació
professional tècnic esportiu.
Material esportiu que es necessita per dur a terme les activitats.
Característiques dels usuaris: Presència d’usuaris en situació social
desfavorida i/o amb necessitats educatives especials, etc.
Sol·licitud de calendari i horaris de les activitats esportives: Detallar per
tipologia d’activitats (continues, discontinues i puntuals), per franges horàries
(matí, tarda, cap de setmana) i nombre d’usuaris.
Mesures de difusió del projecte esportiu.
Escola base: característiques (si escau).
Mesures de foment de l’esport.

Una vegada estudiades totes les sol·licituds presentades, tenint en compte les
possibilitats s’elaborarà el corresponent calendari d’usos. Qualsevol sol·licitud que
arribi un cop establert el calendari serà atesa en funció de les disponibilitats d’horaris i
espais existents.
b) El criteri de valoració de les sol·licituds d´ús del Poliesportiu i del Camp de Futbol
és el següent:
-

Antiguitat de l’entitat esportiva............................................................... De 0
15 punts
Número de socis de l’entitat esportiva.................................................... De 0
10 punts
Número d’usuaris de la instal·lació esportiva........................................... de 0
10 punts
Memòria explicativa del projecte esportiu.............................................. De 0
65 punts

Les entitats que obtinguin les puntuacions més elevades tindran preferència en el
moment de l’elaboració del calendari d’usos.
c) L’ús de les instal.lacions esportives està condicionat a l’autorització establerta en
els apartats anteriors i al pagament anticipat de la corresponent tarifa.
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4. Un cop elaborat el calendari, qualsevol modificació s’haurà de notificar per escrit a
l’Ajuntament amb un mínim de 15 dies d’anticipació, excepte en casos d’urgència,
degudament motivats, que caldrà avisar el més aviat possible.
5. Qualsevol sol.licitud per ús del Poliesportiu i Camp de Futbol caldrà que es defineixi
almenys els següents aspectes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Espais i material esportiu requerit.
Horaris.
Període d’ús.
Tipus d’activitat.
Nombre d’usuaris i grups d’activitats.
Responsables per grup d’activitat i persones de contacte de l’entitat, del
centre docent o del col·lectiu sol·licitant.

6. Es donaran autoritzacions d’ús del Poliesportiu i del Camp de Futbol per temporada. Les
entitats que vulguin continuar utilitzant les instal.lacions hauran de renovar l’autorització
abans de l’acabament del període autoritzat.
7. Es poden sol.licitar les instal.lacions esportives per actes esporàdics. Un cop
formalitzada la sol.licitud, la Regidoria d’Esports, analitzarà la sol.licitud presentada i es
proposarà la seva autorització o denegació a l’Alcaldia, la qual formalitzarà l’autorització
mitjançant decret. La sol·licitud de la llicència suposa l’acceptació de la present
normativa d’usos i les condicions especificades en l’esmentada autorització.
8. L’Alcaldia a proposta de la Regidoria d’Esports tindrà la facultat d’anul·lar l’autorització si
les circumstàncies ho aconsellessin, notificant-ho a l’usuari.
9. A nivell informatiu es donarà una còpia de l’autorització de les instal.lacions esportives a
la Policia Local.
10. Les entitats, que sol·licitin l’ús del Poliesportiu i del Camp de Futbol, per a actes
especials, festivals, festes, àpats, etc, hauran de presentar una sol.licitud per escrit on
consti el tipus d’activitats i el nombre d’assistents previstos. Analitzada la sol.licitud per
la Regidoria d’Esports, es proposarà la seva autorització o denegació a l’Alcaldia, la qual
formalitzarà l’autorització mitjançant decret.
11. Qualsevol usuari o espectador que manifesti un comportament contrari a aquesta
normativa, o que no respecti a les persones o els materials que es troben en aquell
moment en les instal·lacions, serà convidat a abandonar la instal.lació, i si aquest usuari
pertany a un club esportiu se li podrà anul·lar l’ús de la instal.lació.
12. Els grups escolars i altres grups que pertanyin a entitats esportives hauran d’anar
acompanyats d’un responsable, que serà l’encarregat de fer respectar tots aquells
aspectes recollits en aquesta normativa. Aquesta persona serà la responsable,
conjuntament amb l’entitat sol·licitant, de qualsevol incidència ocasionada pel grup.
13. Respectar els horaris destinats a les diferents activitats.
14. Es podrà anul·lar l’autorització d’ús continuat d’una instal.lació esportiva quan es detecti
la no assistència reiterada a un horari d’utilització. Es considerarà la no assistència, la
no presència d’entrenador/a o monitor/a, o de menys del 25% dels membres del grup o
equip, de forma injustificada.
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15. Les entitats hauran de tenir cura de deixar les instal.lacions en el mateix estat en què les
han trobat i fer complir totes les condicions d’ús als seus esportistes. Qualsevol
desperfecte que s’ocasioni a la instal.lació serà responsabilitat del responsable del
col.lectiu, del club o de l’entitat esportiva.
16. El material que ha d’utilitzar cada una de les entitats serà recollit pels seus
responsables. Si es necessita algun tipus de material que no sigui de la pròpia entitat,
s’haurà de demanar al responsable de la instal.lació, un cop utilitzat s’haurà de retornar
al seu lloc.
17. No es permetrà l’accés als vestidors o espais esportius a cap persona que no acrediti
una vinculació i responsabilitat directa amb l’entitat, centre docent o grup autoritzat, així
com d’algun responsable, entrenador o delegat.
18. Quan es tracti de competicions amb participació d’entitats de fora del municipi, l’entitat
local es farà responsable de garantir un bon ús de les instal.lacions i es responsabilitza
de les despeses ocasionades per desperfectes i danys per una mala utilització de
l’equipament.
19. Per entrar als vestuaris els esportistes hauran d’anar acompanyats d’algun responsable,
entrenador o delegat.
20. Els usuaris als quals se’ls cedeixi la utilització de les claus d’una instal.lació esportiva,
tenen restringida la seva activitat a aquella per la qual han estat cedides les claus. Si es
produeix la pèrdua s’ha d’avisar a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, i s’haurà
d’abonar l’import del cost d’unes noves claus, i si s’escau, el canvi de panys.
21. En cas d’evacuació cal seguir les normes del responsable de la instal.lació.
22. És aconsellable dur a terme una revisió medicoesportiva que determini l’aptitud per a la
pràctica esportiva.
23. L’Ajuntament no es fa responsable dels objectes personals perduts pels usuaris en el
Poliesportiu i el Camp de Futbol.
24. Si s’escau, l’entitat haurà subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi tots
els riscos que comporti l’exercici de l’activitat.
25. En el cas del Camp de Futbol, l’Ajuntament gestionarà tota la publicitat de la instal·lació.
De forma excepcional es podrà autoritzar, prèvia petició per escrit, les entitats a col·locar
publicitat pròpia i al seu càrrec.
26. En el Camp de Futbol, en els entrenaments nocturns, no s’encendrà l’enllumenat
artificial fins a arribar a un mínim de 6 jugadors o la meitat de l’equip.
27. Les Ordenances Fiscals Municipals determinaran l’import de la taxa i/o preu públic
corresponent a l’ús de les diferents instal.lacions. Així mateix les Ordenances Fiscals de
l’Ajuntament de Masquefa poden preveure excepció de pagament de la taxa
corresponent en els casos concrets que es detallen en les mateixes Ordenances Fiscals.
A tal efecte l’Ajuntament podrà subscriure convenis de col·laboració amb entitats
esportives del municipi que contemplin aquesta possibilitat d’excepció de taxes i/o preu
públics.
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Article. 5.- DRETS DELS USUARIS
28. Els usuàries tenen dret a sol.licitar la utilització de les instal.lacions esportives seguint la
present normativa d’usos.
29. A rebre les instal.lacions en bon estat de manteniment i neteja.
30. A ser informats de qualsevol canvi en el funcionament.
31. A fer reclamacions i suggeriments que es considerin adequats en relació al
funcionament i gestió, i altres conceptes que tinguin a veure amb la instal.lació.
32. Comptar amb la protecció municipal davant d’incidències que puguin alterar el normal
desenvolupament de les activitats.
33. Fer ús de la megafonia, marcador i material esportiu.
Article. 6.- ÉS OBLIGATORI
34. Utilitzar calçat i roba adequada per a la pràctica esportiva.
35. Accedir al terreny de joc amb el calçat net.
36. Fer un correcte ús dels elements esportius i del mobiliari de les instal.lacions.
37. Fer ús de les papereres.
38. Fer un ús responsable de l’aigua de les dutxes i rentamans.
39. Respectar l’horari d’obertura i tancament del recinte esportiu.
40. Comunicar qualsevol incidència (desperfecte, accident, etc...) que hagi sorgit durant l’ús
de la instal.lació esportiva.
41. Respectar les zones habilitades per a l’accés i la sortida de jugadors, àrbitres, públic i
vehicles d’emergència.
Article. 7.- ESTÀ PROHIBIT
42. Fumar dins de les instal.lacions esportives.
43. Utilitzar vasos o envasos de vidre en tot el recinte.
44. Accedir a tot el recinte fora de l’horari d’ús de la instal.lació, excepte en els casos
d’autorització expressa de la Regidoria d’Esports.
45. Ús de les instal.lacions esportives per part dels usuaris amb la finalitat d’obtenir
rendiments econòmics, llevat d’autoritzacions expresses.
46. Col·locar qualsevol element aliè a l’equipament de la instal.lació esportiva o modificar els
elements existents, sense autorització expressa de la Regidoria d’Esports.
47. Accedir a les instal.lacions esportives amb tot tipus d’animals, excepte els autoritzats.
48. Que els menors de 16 anys accedeixin i utilitzin les instal.lacions esportives si no van
acompanyats d’un adult.
49. Córrer i fer exercicis d’escalfament en els passadissos dels vestidors.
50. En el cas del POLIESPORTIU:
a. Utilitzar materials que puguin malmetre, deteriorar o embrutar la pista
de joc.
b. Patinar, jugar a hoquei o jugar a pilota pel vestíbul, passadís, vestidors,
etc.
c. Accedir a la instal·lació fins que l’activitat precedent hagi acabat,
excepte en els casos degudament motivats.
51. En el cas del CAMP DE FUTBOL:
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a. Accedir al terreny de joc amb botes amb tacs d’alumini. El calçat ha de
ser amb sola de goma.
b. Menjar xiclets i aliments amb closca dins de tota la instal·lació.
c. 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
o qualsevol altre producte químic agressiu amb polietilè.
d. Travessar el camp de gespa pel mig. Els esportistes a l’arribada i al
marxar dels entrenaments, han de passar pel lateral del camp.
e. Penjar-se de les xarxes de protecció que delimiten el terreny de joc i la
zona de seguretat.
Article. 8. – INFRACCIONS
Seran infraccions molt greus:
- Atemptar contra els béns materials de les instal.lacions
esportives.
- Fer ús de les instal.lacions esportives per activitats alienes a les
estipulades.
- Les infraccions que puguin donar lloc a perjudicis en matèria de
salut i seguretat dels usuaris de les instal.lacions.
- La reincidència o reiteració en la comissió d’infraccions
considerables greus en un període de tres mesos.
Seran infraccions greus:
- No respectar els horaris establerts.
- Fer mal ús dels vestidors.
- Alterar el funcionament intern de les instal.lacions.
- No obeir les ordres del personal de la instal.lació.
- Fer ús de les instal.lacions sense el permís adient.
- El comportament antisocial ostensible.
- La reincidència o reiteració en la comissió d’infraccions
considerables lleus en un període de sis mesos.
Seran infraccions lleus:
- No anar correctament equipat.
- L’incompliment de la resta d’articles no estipulats com a molt
greus o greus.
Article. 9. – SANCIONS
D’infraccions molt greus:
- Inhabilitació per a l’ús de qualsevol instal.lació esportiva
municipal entre tres mesos i un any.
D’infraccions greus:
- Inhabilitació per a l’ús de la instal.lació habitual per un període
de temps d’un mes a tres mesos.
D’infraccions lleus:
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-

Amonestació per escrit.
Suspensió o inhabilitació fins a un mes per a l’ús de la
instal.lació esportiva municipal habitual

El trencament, el fet de d’ocasionar desperfectes o l’ús indegut del material que pugui
suposar danys en el patrimoni municipal, amb independència de la qualificació de la falta
que comporti, suposarà la corresponent indemnització en favor de l’administració.
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