REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
PREÀMBUL
L’Ajuntament del Catllar és titular de diverses instal·lacions esportives
susceptibles de múltiples i diversos usos i que són requerits per entitats i
particulars per la realització de cursets, competicions i altres activitats,
així com pel seu ús particular.
El volum d’activitats organitzades per entitats i persones alienes a
l’organització municipal ha tingut un notable creixement els darrers anys
fent necessària una regulació del seu ús per tal de garantir la seva justa i
correcta utilització.
És en aquest context que s’emmarca el present reglament que distingeix
la utilització per entitats associatives municipals sense ànim de lucre i la
utilització per particulars. També es tindrà en compte l’existència o no
d’interès general en l’activitat a desenvolupar.
Capítol 1. Aspectes generals
Article 1.- Objecte
L’objecte d’aquest reglament es la regulació de l’ús de les instal·lacions
esportives municipals següents:
-Piscines municipals Torre d’en Guiu
-Piscines municipals Mas de Pallarès
-Pistes de tennis Torre d’en Guiu
-Camp de futbol municipal
-Pista esportiva Escoles Velles
Article 2.- Acceptació del reglament
L’accés a aquestes instal·lacions per part de qualsevol persona
implicarà l’acceptació d’aquest reglament i de la regulació interna de
que disposi la instal·lació. El desconeixement d’aquest reglament no
eximeix del seu compliment.
Article 3.- Gestió dels equipaments
Aquests equipaments son de titularitat municipal i es troben afectats
com a servei públic. Seran gestionats de manera directa pels serveis
administratius i tècnics de l’ajuntament.

Article 4.- Normes generals d’ús dels equipaments
- Tots els usuaris de les instal·lacions hauran de mantenir un
comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta
d’usuaris.
- És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents
activitats.
- Està prohibit fumar en tot el recinte de les diferents instal·lacions
esportives.
- No és permesa l’entrada d’ampolles de vidre, ni menjar a les
instal·lacions esportives i als vestidors excepte les corresponents a
begudes subministrades dins del mateix recinte pel servei de bar.
- Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el
recinte de les instal·lacions, llevat dels gossos d’assistència
d’acord amb la normativa d’aplicació.
- Cal utilitzar roba esportiva adient per a cada activitat o servei.
- Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats dels pares o
familiars que se’n facin responsables per accedir a les
instal·lacions llevat de la participació en cursos amb monitors. Dels
14 als 16 anys hauran de portar una autorització del responsable o
tutor.
- Cal respectar els equipaments objecte d’aquest reglament. Ferne un mal ús, ocasionar desperfectes a la instal·lació i/o material,
implica fer-ne la reposició i pot suposar una sanció d’acord amb
la normativa d’infraccions i sancions incorporada en aquest
mateix reglament.
- L’ajuntament no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats
o desapareguts a les instal·lacions esportives.
- L’ajuntament no es fa responsable de les lesions que pugui tenir
l’usuari per un mal ús, imprudència o incompliment de les normes
establertes en aquest reglament.
Article 5.- Prerrogatives de l’Ajuntament
- Fomentar el desenvolupament de les activitats esportives pròpies
de cada instal·lació, divulgar les activitats desenvolupades, els
preus i les seves condicions d’accés.
- Aprovar les taxes que s’han de percebre dels usuaris per la
utilització de les instal·lacions i el procediment per a la seva revisió
així com les exempcions i bonificacions.

-

Sol·licitar i acceptar subvencions, auxilis i altres ajuts de l’Estat,
Corporacions Públiques i particulars per garantir el servei públic
municipal i la seva ampliació i millora.
Disposar despeses d’inversió a les instal·lacions dins dels límits de la
seva competència i dels crèdits pressupostaris.
Inspeccionar les activitats.
Utilitzar les instal·lacions per a la realització d’activitats esportives o
de lleure.
Exercir el dret d’admissió en relació amb l’accés dels vilatans a les
instal·lacions esportives municipals dins dels límits legals.
L’ajuntament pot acordar la pèrdua de la condició d’usuari a més
de per la comissió de les infraccions tipificades en aquest
reglament per prescripció mèdica o per la no acreditació del
pagament de la quota establerta.

Article 6.- Requisits genèrics dels clubs, entitats, associacions, empreses
o particulars que organitzen activitats en les instal·lacions esportives
municipals.
- S’adaptaran als terminis de sol·licitud.
- Realitzaran en termini el pagament de les tarifes establertes.
- Utilitzaran les instal·lacions únicament per la finalitat per les que
s’han autoritzat.
- Respectaran les instal·lacions i les faran respectar.
- Subscriuran les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil que
cobreixin les activitats a realitzar.
- Obtindran de les autoritats competents les autoritzacions
preceptives exigibles.
- Atendran amb la urgència necessària les persones damnificades
per qualsevol incident derivat de les activitats i informaran
simultàniament a l’ajuntament.
- Aportaran la fiança sol·licitada en funció del tipus d’activitat.
Capítol 2. Piscines de la Torre d’en Guiu i Mas de Pallarès
Article 7.- Drets de les persones usuàries
- Ser tractats amb educació i amabilitat pel personal de les
instal·lacions i per la resta d’usuaris.
- Accedir a les instal·lacions durant el seu horari de funcionament i
realitzar les activitats lúdiques i esportives permeses a
l’equipament i per les quals tinguin autorització.

-

Disposar d’un servei de socorrisme, de manera que es garanteixi la
seguretat de les persones usuàries durant tot l’horari d’obertura de
les instal·lacions.
Fer ús de les instal·lacions i dels serveis i espais complementaris
d’acord a la normativa interna i dins els horaris establerts.
Presentar queixes, suggeriments o reclamacions que estimin
convenients per escrit en els fulls normalitzats disponibles en les
oficines municipals.
Identificació ràpida dels socorristes per les persones usuàries de les
piscines.
Utilitzar les instal·lacions conforme a la seva naturalesa.

Article 8.- Obligacions de les persones usuàries
- Abonar les taxes establertes per a cada servei d’acord a la
modalitat de persona usuària.
- Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible la
identificació com a persona usuària del servei, mitjançant la
presentació de la credencial corresponent, carnet o entrada
puntual.
- La condició de persona usuària es personal i intransferible. El seu
préstec a una altra persona es considerarà com una falta molt
greu.
- Les persones usuàries han de respectar la modalitat de usuari per
la que han accedit i respectar els horaris de les diferents activitats.
- Es recomana dur calçat antilliscant als recintes.
- Els menors de 14 anys hauran d’accedir a les instal·lacions
acompanyats d’un adult responsable.
- Respectar l’horari de funcionament , la programació horària dels
espais i els requisits establerts per a la realització de les activitats
programades.
- Complir amb la normativa de règim intern, que s’exposarà en lloc
visible i fàcilment accessible per a les persones usuàries, sens
perjudici dels cartells i rètols que estiguin distribuïts en les diferents
zones de les instal·lacions.
- Fer un correcte ús dels espais i les infraestructures de les
instal·lacions, mantenir l’ordre i la netedat, respectar els arbres i els
jardins i les infraestructures destinades a facilitar l’accés i la
mobilitat de les persones discapacitades, el mobiliari i les
instal·lacions en general.

-

-

-

-

-

S’ha de tractar amb respecte a la resta de persones usuàries i al
personal que treballa a les instal·lacions. També s’ha de respectar
l’espai i el relaxament de la resta de persones usuàries.
Totes les persones usuàries que es trobin a les instal·lacions hauran
d’atendre les indicacions dels seus responsables, especialment les
del socorrista que vetllarà per la seguretat de les persones usuàries
i pel bon ús de la instal·lació.
En el cas de no saber nedar i/o tenir qualsevol tipus de dificultat a
l’adaptació al medi aquàtic cal prendre les mesures personals
adequades per evitar qualsevol risc i avisar el socorrista de les
instal·lacions.
En el cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus
epilèptic o qualsevol altra malaltia que pugui comportar riscos per
la pràctica esportiva i/o l’ús de la piscina, cal avisar el personal
responsable de la gestió. Així mateix per fer ús dels diferents serveis
no es podrà presentar cap impediment mèdic i en aquest sentit
podrà ser requerit un certificat mèdic a les persones usuàries en
cas de dubte.
Fer ús de les instal·lacions amb el material i la vestimenta adient. És
obligatori l’ús del vestit de bany per accedir a les instal·lacions i
sabatilles de bany per a la circulació per les instal·lacions.
L’espai de vestidors i dutxes de la Torre d’en Guiu s’utilitzarà
únicament com a espai de canvi de roba i d’higiene abans i
després de la utilització de les instal·lacions.
Els nens i nenes de fins a 7 anys utilitzaran el vestidor que
correspongui al sexe de l’acompanyant. A partir d’aquesta edat
es canviaran sols al vestidor que els pertoqui.
Els vestidors de la Torre d’en Guiu seran compartits per totes les
persones usuàries de la instal·lació. Per aquesta raó cal deixar-los
lliures d’objectes personals mentre s’està utilitzant la piscina i
utilitzar-los el temps mínim necessari, a fi de deixar-los disponibles
per a altres persones usuàries.
Després d’utilitzar les dutxes dels vestidors de la Torre d’en Guiu cal
eixugar-se en aquest mateix espai amb l’objectiu de no mullar la
resta de les zones del vestidors.
Totes les persones usuàries hauran d’utilitzar els vestidors de la Torre
d’en Guiu per canviar-se de roba, ja que no està permès fer-ho en
cap altre lloc de la instal·lació.
Cal deixar els vestidors de la Torre d’en Guiu en bones condicions
per a les posteriors persones usuàries.

-

-

És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua. Si abans s’ha
realitzat un exercici físic, cal que la dutxa es faci amb sabó a les
piscines de la Torre d’en Guiu a les dutxes dels vestuaris.
Les persones usuàries de bany lliure a les piscines hauran de
respectar els espais que segons la programació es delimitin per a
cursets de natació, activitats dirigides o altres activitats.
Els nens i nenes usuaris de la piscina infantil hauran d’estar sempre
acompanyats d’un adult que es faci responsable de la seva
utilització i que es responsabilitzi de no deixar que els nens petits
juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada
després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet
un exercici físic intens. Dutxar-se després de sortir de l’aigua.
Consultar les fondàries de les piscines abans d’utilitzar-les.
Especialment les persones que no saben nedar. No llençar-se de
cap a les zones de poca profunditat.
No és permès cap tipus de joc o activitat com córrer a les platges
de les piscines, saltar, empènyer, fer castells dins de l’aigua. El
socorrista o tècnic prendrà les mesures adients per tal d’evitar-ho.
Només és permès l’ús de flotadors individuals. No son permeses les
ulleres de vidre en les zones de les piscines.
S’ha de comunicar al personal qualsevol desperfecte o anomalia
que s’hagi detectat durant l’ús de les instal·lacions.

Article 9.- Prohibicions
- L’accés a les piscines de les persones afectades per malalties
contagioses. La direcció podrà exigir la presentació d’un certificat
mèdic en el cas de que es detecti qualsevol possibilitat de risc per
a la resta d’usuaris.
- L’accés a les piscines a persones que no reuneixin els requisits
d’higiene mínims.
- L’accés a les piscines amb roba i calçat de carrer.
- Canviar-se de roba a les instal·lacions exteriors de les piscines.
- No es permetrà l’accés a les piscines si no hi ha el personal de
socorrisme ocupant el seu lloc de treball.
- No es permet la col·locació de qualsevol element aliè a
l’equipament de les instal·lacions o la modificació concreta
d’algun equipament, llevat d’autorització escrita expressa.
- No es permesa la col·locació d’elements de publicitat estàtica,
permanent o no, a l’interior o exterior de les instal·lacions per part
dels usuaris, llevat d’autorització expressa.

-

-

-

No es permesa la utilització d’aparells sonors o musicals que
puguin destorbar en els espais d’ús comunitari; tampoc es permet
accedir a les instal·lacions amb para-sols cadires o altres objectes
semblants.
Està prohibida la pràctica de qualsevol tipus d’activitat, sigui o no
esportiva, que pugui ocasionar greus danys a qui la realitzi o a
tercers degut a la seva perillositat.
No es permet córrer en el recinte de les piscines, ni jocs que
puguin resultar molestos o perillosos per la resta de les persones
usuàries com saltar, empènyer o enfonsar algú. No es permet la
utilització d’objectes inflables com pilotes, matalassos, barques,
etc. Si que es podran utilitzar les que facilitin la pràctica de la
natació i l’estabilitat a l’aigua com braçalets, bombolletes i
semblants.
No es permet fer servir cap gel o sabó a les dutxes de la platja de
la piscina.
No està permès dur a terme operacions d’higiene personal com
afaitar-se o depilar-se als vestidors.

Article 10.- Sobre les taxes
L’ús de les piscines comporta el pagament d’una taxa aprovada per
l’Ajuntament. Els preus es fixaran de forma individual o col·lectiva. Es
podran establir deduccions, bonificacions i exempcions per raons
justificades o per col·lectius determinats. Es tindrà en compte a aquests
efectes l’existència o no d’ànim de lucre de l’entitat organitzadora
quan es tracti d’activitats col·lectives així com l’interès general de
l’activitat desenvolupada.
Article 11.- Tramitació per l’accés
Cada any l’ajuntament informarà pels canals habituals de les dates
d’obertura i tancament de les piscines i de les tarifes diàries i
abonaments personals i familiars.
Els abonaments es tramitaran a les oficines municipals essent necessari
presentar el DNI, el llibre de família, en el cas d’abonaments familiars, i
una fotografia tamany carnet. El carnet s’entregarà al moment.
En cas d’entitats, associacions, clubs o particulars que vulguin sol·licitar
l’ús de les piscines per la realització de cursets de natació, competicions
esportives, o vulguin un preu especial per l’entrada en grup serà
necessari efectuar sol·licitud amb una antelació mínima de 15 dies
hàbils. La sol·licitud haurà d’especificar l’activitat que es vol realitzar, els
horaris, nombre d’usuaris, i les dades d’un interlocutor-responsable així

com el compromís de contractar l’assegurança de responsabilitat civil
adient i l’acompliment dels requisits legals establerts per l’activitat de
que es tracti, sobretot en allò referent al nombre i titulació dels monitors.
Article 12.- Preferència d’ús
Les piscines estan preferentment destinades a l’ús individual amb
caràcter lúdic per part dels usuaris.
No obstant això es podrà reservar una part de la piscina per la
realització de cursets de natació o altres activitats organitzades de
caràcter lúdic o esportiu.
En primer lloc tindran preferència les activitats organitzades per
l’ajuntament directa o indirectament.
En segon lloc les activitats realitzades per entitats municipals sense ànim
de lucre.
En tercer lloc les activitats organitzades per persones, entitats o
empreses privades, amb ànim de lucre.
Es tindrà en compte la compatibilitat de l’activitat amb l’ús de les
piscines per les persones usuàries.
Capítol 3. Pistes de tennis de la Torre d’en Guiu
Article 13.- Pistes de tennis.
L’ajuntament del Catllar disposa de dues pistes de tennis a disposició
dels vilatans situades al complex lúdic esportiu de la Torre d’en Guiu.
Article 14.- Ús de les pistes de tennis.
Per la utilització de les pistes de tennis serà necessari emplenar una fitxa
amb les dades personals dels jugadors, realitzar el pagament de la taxa
que fixi l’ordenança fiscal i deixar un DNI en dipòsit mentre s’estigui
utilitzant la pista.
Es podrà reservar el seu ús pel mateix dia o pel dia següent no essent
possible reservar per més d’una hora al dia. Les hores s’iniciaran sempre
a la hora en punt.
També es podrà utilitzar la pista sense reserva prèvia si es troba lliure o si
estant reservada els jugadors titulars de la reserva no es presenten en els
primers 15 minuts de l’hora reservada.
La tarifa d’utilització es pagarà en el moment de la reserva que no
podrà ser cancel·lada però si traspassada a un altre hora o al dia
següent si la pista es troba lliure. En cap cas es retornarà el preu abonat.
Per utilitzar aquestes instal·lacions serà necessari l’ús de roba i calçat
adequat.

No està permès jugar sense camiseta o en banyador.
Per la seva ocupació serà necessari un mínim de dos jugadors. En cas
contrari la pista queda a disposició d’altres jugadors que vulguin utilitzarla.
S’haurà d’entregar la fitxa signada, junt amb un DNI en el moment
d’inici de la utilització de la pista fent constar l’hora així com la recepció
de les claus. En finalitzar l’ús es retornaran les claus i es signarà novament
la fitxa fent constar l’hora de finalització, recuperant en aquest moment
el DNI.
No està permès l’ús d’aparells de música que pertorbin la tranquil·litat
de l’espai i desconcentrin als jugadors.
Els usuaris de els pistes son responsables del seu bon ús. Els desperfectes
ocasionats comportaran l’obligació de reparació i poden portar
acompanyada la sanció corresponent. En el cas de menors d’edat
l’obligació de reparació correspondrà als pares o tutors que seran
considerats responsables subsidiaris.
L’ús de les pistes de tennis comporta l’acceptació d’aquest reglament.
Article 15.- Ús especial de les pistes de tennis.
Qualsevol entitat, associació o particular podrà sol·licitar la cessió de les
pistes de tennis per la realització de cursets, torneigs o altres activitats
compatibles amb la naturalesa de les instal·lacions.
En aquests casos la regidoria d’esports valorarà l’interès general de
l’activitat i la seva compatibilitat amb l’ús de les instal·lacions per la
resta d’usuaris i proposarà els dies i hores de cessió així com les tarifes
aplicables, que tindran en compte l’ànim de lucre existent i les despeses
de manteniment, neteja i enllumenat.
En qualsevol cas la persona o entitat organitzadora serà responsable de
l’adequada utilització de les instal·lacions així com de la contractació
de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que
correspongui a l’activitat a desenvolupar.
En el quadre horari de reserva de pistes es farà constar les dates i hores
reservades per a l’ús especial que s’hagi concedit. En aquests casos
únicament si el cessionari no es presenta en els primers 15 minuts de
l’hora reservada la pista podrà ser utilitzada pels usuaris amb els
mateixos requisits establerts a l’article anterior.
Capitol 4. Camp de futbol municipal.
Article 16.- Descripció

El camp de futbol municipal està conformat per un camp de gespa de
dimensions oficials, uns vestuaris i dutxes pels jugadors, uns lavabos pels
espectadors i una zona de bar.
Article 17.- Ús del camp de futbol
L’ús preferent correspon al Club de futbol del Catllar i l’escola associada
que porten el seu manteniment.
No obstant en aquelles hores en que el Club no fa servir les instal·lacions
aquestes poden ser utilitzades per les persones que, efectuant la
sol·licitud amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, comunicant les
dades personals d’almenys tres dels jugadors que l’han de fer servir i que
es fan responsables dels possibles danys que es puguin produir i
efectuant el pagament de la taxa que s’estableixi en concepte de
neteja, manteniment i altres despeses, així com el dipòsit de la quantitat
que es determini en concepte de garantia, siguin expressament
autoritzats per la Corporació.
Capítol 5. Pista poliesportiva de les Escoles Velles.
Article 18.- Utilització.
Aquesta pista serà d’utilització preferent pel Club de futbol sala Catllar
Athletic que comunicarà a l’ajuntament a l’inici de cada temporada els
dies i hores d’utilització per tal de conèixer les hores lliures a disposició
d’altres jugadors no pertanyents al club.
La sol·licitud d’ús s’efectuarà igual que l’establerta a l’article anterior pel
camp de futbol municipal.
Capitol 6. Règim d’infraccions i sancions.
Article 19.- Procediment sancionador.
La potestat sancionadora s’exercirà mitjançant el procediment establert
en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i
pel RD 1398/1993, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 20.- Òrgan competent.
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Catllar és l’òrgan competent
per la instrucció del corresponent procediment sancionador. La iniciació
i resolució és competència de l’Alcalde.

Article 21.- Infraccions.
Faltes lleus:
- El tracte incorrecte a qualsevol persona usuària, personal, tècnics,
així com no seguir les indicacions envers l’ús correcte de la
instal·lació o el funcionament de les activitats.
- Negar-se a sotmetre als controls d’accessos i/o a mostrar
l’acreditació de la condició de persona usuària.
- Causar danys lleus de forma voluntària o imprudent a les
instal·lacions, el material o l’equipament d’aquestes.
- L’incompliment de les obligacions o prohibicions establertes en
aquesta normativa quan la conducta no estigui tipificada com a
falta greu o molt greu.
- No respectar els horaris de les activitats programades.
Faltes greus:
- El maltracte de paraula o d’obra a altres persones usuàries i/o
empleats de la instal·lació.
- Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el
personal per haver incomplert la normativa.
- Utilitzar la instal·lació per a finalitats diferents d’aquelles per les
quals s’ha concedit l’autorització.
- Incomplir els horaris de les activitats programades quan comporti
afectació a la resta les persones usuàries o al servei.
- Causar danys greus, de forma voluntària o imprudent a la
instal·lació, els materials o equipaments.
- Originar, per negligència o imprudència accidents a si mateixos o
a altres persones.
- El falsejament intencionat de les dades relatives a la identitat,
l’edat, l’estat de salut, etc., així com la suplantació d’identitat.
- L’incompliment reiterat de les obligacions o prohibicions
establertes en aquesta normativa.
Faltes molt greus:
- La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera
greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l’exercici de drets
legítims d’altres persones o al normal desenvolupament de
l’activitat.
- Obstrucció greu del funcionament normal de les instal·lacions.
- Accedir a la instal·lació saltant-se la zona reglamentària d’accés
o fora del seu horari d’ús.
- El deteriorament greu de l’equipament, la infraestructura o les
instal·lacions quan es porti a terme voluntàriament.

-

L’impediment d’ús de la instal·lació a altres persones que hi tinguin
dret.

Article 22.- Sancions
Les faltes lleus es sancionaran amb multa de fins a 750 euros, les greus
amb multa de fins a 1500 euros i les molt greus amb multa de fins a 3000
euros.
La imposició d’una sanció és compatible amb la indemnització
corresponent per la reparació dels danys produïts. Així mateix les multes
poden anar acompanyades de la prohibició d’ús de les instal·lacions
durant un període determinat.
Per la graduació de les sancions es tindrà en compte:
- La intencionalitat
- La reiteració
- El grau de participació en els fets de l’infractor
- El benefici obtingut per l’il·lícit
- La naturalesa dels perjudicis causats
- La transcendència social dels fets
Article 23.- Responsables
Seran responsables directes de les infraccions les persones autores
materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió.
Si els infractors son menors d’edat seran responsables subsidiaris els pares
o tutors legals.
Les entitats, clubs, associacions, empreses o persones que organitzin
activitats seran responsables subsidiàries de qualsevol dany, accident o
similar que succeeixi durant l’activitat organitzada.

